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ПРЕЗИДЕНТ САПАР

ДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ

ТАЛҒАТТЫҢ 
ТҰНЫҚ 
ТҰМАСЫ

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

БӘРЕКЕЛДІ!
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2 Құрметті оқырман
2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты 
газеттерге жазылу басталды.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін: 6 айға – 4500 теңге.

3

ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА 
КӨШБАСШЫЛАРЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев 
шахматтан Қазақстан 
әйелдер құрамасының 
мүшелерімен және 
шахмат федерациясының 
өкілдерімен кездесті.

Ақордаға Президентпен кез-
десуге Әлем чемпиондары мен 
халықаралық гроссмейстер
лер Жансая Әбдімәлік, Динара 
Сәдуақасова, Бибісара Асаубаева, 
Гүлісхан Нақбаева, халықаралық 
шебер  Меруерт Камалиденова 
және Қазақстан шахмат федера
циясының президенті Ғалым 
Құсайынов пен вицепрезидент 
Дәрмен Сәдуақасов шақырылды.

Мемлекет басшысы таны-
мал шахматшы қыздарға ілтипат 
білдіре отырып, бұл ойынға 
ерек ше мән беретінін атап 
өтті. Сондайақ Қазақстанның 
әйелдер құрамасы алдағы уақытта 
Үндістанда өтетін Дүние жүзілік 
шахмат олимпиа дасында табыс
ты өнер көрсететініне сенім 
білдірді. Президент мектепті «Ал-
тын белгімен» бітірген Бибісара 
Асаубаеваға табыс тілеп, Гүлісхан 
Нақбаеваны өткен туған күнімен 
құттықтады.

Әңгімелесу және пікір алма-
су форматында өткен кездесуде 
ұлттық құрама көшбасшылары  
Динара Сәдуақасова, Жансая 
Әбдімәлік, Бибісара Асаубаева 
және Қазақстан шахмат феде
ра ция сының басшылығы сөз 
сөйледі.

ҚасымЖомарт Тоқаев кез-
десуде елімізде шахмат спортын 
дамыту, оның ішінде мемлекет 
тарапынан жүйелі көмек көрсету, 
қажетті инфрақұрылыммен қам
тамасыз ету және шахматты 
жеке спорт түрі ретінде насихат-
тау жөніндегі қатысушылардың 
ұсыныстарын тыңдады.  

Президент мектеп бағдар
ламасына шахматты факуль
тативтік пән ретінде қосу, Алма-
тыда 1500 балаға арналған шахмат 
пен ақпараттық технологияларды 
тереңдетіп оқытатын мектепин-
тернат салу жөніндегі ұсынысты 
қолдады. Бұдан бөлек, Мемлекет 
басшысы кәсіпкерлер тарапынан 
шахмат спортын дамытуға қолдау 
көрсетудің маңызды екеніне баса 
мән берді. 

Кездесу соңында Қасым
Жомарт Тоқаев шахмат сала-
сын дамытуға бұдан былай да 
қолдау көрсететінін атап өтіп, жас 
спортшыларға халықаралық аре-
нада жаңа табыс тіледі.

СУАРМАЛЫ 
ЖЕРДІ 
ҚОЛДАНУ 
ЖОБАЛАРЫ

Кейінгі жылдары 
облыстағы су 
тапшылығына 
байланысты күріш көлемі 
11 мың гектарға дейін 
қысқартылды. Оның 
орнына суды аз қажет 
ететін дақылдарға назар 
аударылуда.

Өңірде суармалы жердің 
жалпы көлемі 254 мың гектарға 
жуық. Оның 178,6 мың гектары 
инженерлік жүйеге келтірілген. 
Басты дақыл – күріштің 90 
проценті аймақта өндіріледі. 
Сон дықтан дария суының үштен 
біріне жуығы егістікке пайдала-
нылады. Осы мақсатта алдағы 
уақытта суармалы жер лерді 
қалпына келтіру және айналымға 
қосу үшін 3 жоба жүзеге 
асырылмақ. 

Мемлекет басшысының нақты 
тапсырмалары мен міндетте ме
лерін орындау аясында «Достық 
үйінде» облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтың төраға лығымен 
облыс тық Қазақстан халқы ассам
блеясының ХХIV сессиясы өтті. 
Оған зиялы қауым, облыстық 
мәсли хат депутаттары, онлайн 
түр де аудан әкімдері, этномәдени 
бір лестік жетекшілері, үкіметтік 
емес ұйымдар мен БАҚ өкілдері 
қатысты.

«Ел бірлігі –  жаңарған Қазақ
станның негізі» атты тақырыптағы 
сессия отырысын қоғамдық даму 
басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова жүргізді. Ісшараның 
ашылуымен құттықтаған об-
лыс әкімі тәуелсіздік жылда-
рында елімізде ассамблеяның 
этносаралық татулыққа бағыт

талған кең көлемді жұмыстар 
атқарғанын айтты. 

– Ұлы дала төрінде бір 
шаңырақтың астында 100ден 
астам, Сыр өңірінде 35 этнос 
өкілі тату өмір сүруде. Олар 
мемлекетіміздің өсіпөркендеуі 
мен Жаңа Қазақстанды бірге құруға 
өз үлестерін қосуда. Халқымыздың 
«Тілі басқа болса да, тілек бір, 
бармақ басқа болса да, білек бір» 
деген дана сөзінің мақсаты да осы.  
Мемлекет басшысы ассамблеяның 
31сессиясында жаңа мемлекеттік 
модельге, мемлекет пен қоғамның 
өзара ісқимылының жаңа фор-
матына көшу қажеттілігін атап 
өтті.  Нәтижесінде Ата заңымызға 
түзетулер енгізуге байланысты 
жалпыхалықтық референдум өз 
дәрежесінде ұйымшылдықпен 
өткізілді. Референдум өткізуге  

бірлік пен бірегейлікті көрсеткен 
Сыр халқы да, оның ішінде эт-
нос өкілдері мен этномәдени 
бірлестіктер де жоғары деңгейде 
атсалысты. Бұл – халқымыздың 
ауызбірлігінің айқын көрінісі. 
Осылайша, біз дамудың жаңа 
кезеңіне қадам бастық, – деді об-
лыс басшысы. Сонымен қатар 
аймақ экономикасының тұрақты 
дамуы мен тұрғындардың әлеу
меттік жағдайының артуы елдегі 
қоғамдық келісім мен саяси 
тұрақтылықтың айқын көрінісі 
екенін атап өтті.

Аймақ басшысы Ұлытауда 
өткен Ұлттық құрылтайдың Жаңа 
Қазақстан үшін маңызын ай-
тып, құрылтай құрамына енген 
облыстық қоғамдық кеңес мүшесі, 
техника ғылымдарының докто-
ры, ҰҒА академигі Қылышбай 
Бисеновті құттықтады. 

Облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясының қоғамдық не
гіздегі төраға орынбасарлығына  
өзбек этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Қахар Дадашев тағайын
далды. Жаңа төраға орынба
сарының жұмысына сәттілік 
тілеген облыс әкімі осы қызметті 
бұрын атқарған неміс этномәдени 
бірлестігінің жетекшісі Ирина 
Шекке алғыс  білдірді. 

Сессияда облыстық мәслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов 
ұлттық бірегейлікті нығайту жол-
дары мен тетіктері төңірегінде сөз 
қозғады. 

– Еліміздегі маңызды сая
си үдерістердің куәсі болып 
отырмыз. Әлемдік күрделі гео-
саяси жағдайда демократиядан 
гөрі, ұлттардың өзінөзі сақтау 
инстинкті алдыңғы қатарға 
шықты. Қазақ елі осы ұстанымға 
сүйеніп, берекебірлігімізге абай 
болуымыз маңызды. Ұлттық 
мүддені қорғаудың озық үлгісін 
Президент ҚасымЖомарт Тоқаев 
Ұлытаудағы құрылтай мен Санкт
Петербургтегі экономикалық 
форумда ашық көрсетті. Азамат
тардың үнемі көтеріп жүрген тіл 
мәселесі өте нәзік саясатты талап 
етеді, – деді мәслихат хатшысы.

Балалар – қоғамның ең әлсіз, 
қорғансыз бөлігі. Олардың 
құқығын қорғау – баршамыздың 
борышымыз. Биылғы «Балалар 
жылында» бұл жұмыс әдеттегіден 
қарқынды жүргізілуі керек. 

Облыстық прокуратура 
жергілікті атқарушы және 
құқық қорғау органдарымен 
бірлесіп, балалардың бостандығы 
мен құқықтарын қорғауға 
бағытталған нақты іс-шаралар 
жоспарын бекітті.

Осы жоспардың орындалу барысын 
және талдау, зерделеу қорытындылары 
бойынша тиісті шаралар қабылдау үшін 
облыстық прокуратурада үйлестіру 
кеңесі өтті.

Кеңесте орта және арнау-
лы білім беру ұйым дарында құқық 
бұзушылықтың, суицид тің  алдын 
алуға, әсіресе кәмелетке толма ғандарға 
қатысты жыныстық сипаттағы зорлық
зомбылық  қылмыстарын болғызбауға 
баса назар аударылды. Кейінгі жылдары 
жасөспірімдер арасындағы құқық бұзу
шылықтар, балаларға қарсы жасалған жат 
қылықтар қоғамда белең алып, бұқараның 
наразылығын туғызуда. 

Облыстық прокуратура кәмелетке 
толма ғандар жасаған қылмыстық құқық 
бұзушы лықтардың басты себебін поли-
ция мен білім беру саласының бірлескен 
профилактикалық шараларының 
жеткілік сіздігінен деп отыр. Бір реттік 
акцияны дағдыға айналдырып, тиісті 
жұмыстарда жүйе болмаған. Салдарынан 
жасөспірімдер арасындағы қылмыс азай-
май отыр.

Бұдан басқа денсаулық сақтау 
ұйымдары кәмелетке толмағандарға 
қатысты жыныстық қол 
сұғылмаушылықтың бұзылғанын дер 
кезінде анықталмағаны мәлім болды. 
Білім басқармасы оқушылар мен  ата
ана арасындағы қарымқатынасты дұрыс 
орнатпай, жасөспірімдер қадағалаусыз 
қалуда. Әре кет сіздік соңы тәртіпке 
бағынбауға, қылмысқа жол ашып отыр.

Мәселен, былтыр жыл бойы 
кәмелетке толмағандар 64 қылмыстық 
құқық бұзушылық жасап, алдыңғы 
жылмен салыстырғанда бір деңгейде 
сақталып тұр. Биылғы 5 айда кәмелетке 
толмағандар жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылықтың 16 дерегі тіркелген.

Ғалым математика адам-
ды жүйелі түрде ойлануға 
тәрбиелейтінін айта келе, еліміздің 
қоғамдықсаяси өміріндегі оң 
өзгерістер туралы ойларын да 
бөлісті. Ғылым саласының дамуы, 

басқа да өзекті мәселелер туралы 
журналистер сұрақтарына жауап 
берді.

Уалбай Өмірбаев – ҚР ҰҒА 
корреспондентмүшесі, физикама
тематика ғылымдарының док торы, 

профессор. 19771982 жыл дары 
Новосібір мемлекеттік универ
ситетінің аспирантурасында білім 
алған. Әлемдегі озық жоғары оқу 
орындарында дәріс оқып келеді. 
1972 жылдан бері шешімін тап-
пай келе жатқан жапон ғалымы 
М.Нагатаның есебін 2001 жылы, 
ағылшын математигі П.Конның 
есебін 2004 жылы шешті.

Ғалымның еркін формат-
та өткен кездесуде айтылған 
ойларының бір парасын оқырман 
назарына ұсынуды жөн санадық.

− Дәстүрлі медициналық «Altyn 
shipager» жүлдесін алу – үлкен 
жетістік. Бұл − баршаңыздың 
қа жыр лы, жедел әрі сапалы ма

ман  дандырылған медицина
лық көмек көрсете білген еңбек
теріңіздің жемісі. Марапат құтты 
болсын! − деді ол. 

Балаға 
қорған 
болмасақ...

«ҰЛЫ ДАЛА – БАРШАМЫЗДЫҢ 
ҚҰТТЫ ҚОНЫСЫМЫЗ»

АЛДАҒЫ ЖҰМЫСТАРДЫҢ 
БАҒДАРЫ АЙҚЫН

«Барлық ғылымның 
бастауында математика бар»

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

ҚР Мемлекеттік сыйлығының, Американың математикалық 
қоғамының жоғары дәрежелі «Мур» сыйлығының иегері, ҰҒА 
академигі Уалбай Өмірбаев Сыр елінде болып, «Сыр медиа» 
академиясында өңірдің қаламгер қауымымен кездесті.

«Алтын шипагер» 
жүлдесін алды

Денсаулық сақтау министрлігі үздіктерді анықтады. 
Елордада «Дені сау ұлт» медициналық саммиті аясында өткен 
«Altyn shipager» дәстүрлі медициналық жүлдесінде көпбейінді 
облыстық аурухана  «Үздік облыстық аурухана» номинация-
сы бойынша үштікке еніп, финалист атанды. Министрліктің 
марапатын денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазылов аурухана ұжымына табыстады.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясы – ұлтаралық татулық 
пен қоғамдық келісімнің ерекше моделін қалыптастырған 
мәртебелі институт. Алаштың анасына баланған қасиетті Сыр 
өңірінде де ассамблеяның барлық құрылымдары жемісті жұмыс 
жүргізіп келеді. Оның қатарына 11 этномәдени, аудандарда 
5 этнобағытталған бірлестік, 113 аналар және 165 қоғамдық 
келісім кеңесі, ғылыми-сарапшылық топ, медиация кабинеті, 
Қорқыт ата атындағы университетте «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы» кафедрасы, волонтерлер, журналистер мен 
сарапшылар клубы, «Ассамблея жастары» ұйымы кіреді.

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
Арал ауданының халқымен кездесті. 
Аймақ басшысының бұл сапардағы басты 
мақсаты – халық жағдайын көзбен көріп, 
жергілікті тұрғындардың тіршілігімен 
танысу. Ауыл ақсақалдарымен сөйлесіп, 
өзекті мәселелерге қатысты ойларын 
мұқият тыңдау. Сондайақ облыс әкімі 
аудандағы атқарылып жатқан жұмыстарды 
көріп, бірқатар әлеуметтік нысандармен 
де танысты. Айта кетейік, халықпен 
кездесулер апта ішінде Қазалы мен  
Қармақшыда да жалғасын таппақ.

Теңізді өлкедегі сапар басы жазушы 
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің музей үйінен 
бас талды. 2014 жылдан бері жұмыс істейтін 
мәдени нысанда жазушының тұтынған 
дүниелері мен кітаптары көптеп қойылған. 
Облыс әкімі алдымен халық жазушысының 
«Соңғы парыз» романының басты 
кейіпкерлері бейнеленген ескерткішті та-
машалады. Мұнан соң музей меңгерушісі 
Ботагөз Сарбасова жазушының жеке зат-
тары мен фотоэкспонаттарға,  кітаптарына 
шолу жасап, таныстырып өтті.

Аймақ басшысы З.Шүкіров атындағы 
қалалық мәдениет үйінде аудан халқымен 
кездесу өткізді. Жиынға тұрғындармен 
бірге зиялы қауым өкілдері, ардагер-
лер мен аудандық мәслихат депутат-
тары, кәсіпорын және құқық қорғау 
органдарының басшылары қатысты.

– Облыс әкімі қызметіне тағайындал
ған уақыттан бері сіздермен үшінші мәрте 
жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. 
Мен үшін Арал ауданының маңызы зор. 
Сондықтан да бүгінгі кездесудің де мәні 
ерекше. Мемлекет басшысының Жарлығы 
аясында өздеріңізге аймақтың әлеуметтік
экономикалық даму жоспарын баяндап, 
көкейде жүрген сауалдарыңыз негізінде 
сындарлы диалог орнатуға дайынмын, –
деп бастады өз сөзін облыс басшысы.

Аймақ басшысының сөзінше, кейінгі 
уақытта өнеркәсіп өндірісінен басқа 
барлық негізгі макрокөрсеткіштер бой-
ынша өсім бар. Тарқатып айтсақ, ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімі 1,4, инвес
тициялар тарту 14,7, құрылыс жұмыстары 
8,3, пайдалануға берілген тұрғын үйлер 
11 және сауда 1,4 процентке артқан. Де-
генмен өнеркәсіп өндірісі жыл басынан 
бері төмендеуде. Өйткені, өңірде мұнай 
өндіру жыл сайын азайып келеді. Оның 

ең жоғарғы көлемі 2007 жылы 11,7 млн 
тоннаны құраса, биылғы болжам бойын-
ша тек 3,5 млн тонна мұнай өндірілмек. 
Кейінгі жылдары мұнайдың сарқылуына 
байланысты оның жаңа көздерін анықтау 
үшін геологиялық зерттеу жұмыстары 
басталған. Бұған республикалық бюджет-
тен 3,2 млрд теңге бөлінді. 

– Биыл өңірге 350 млрд теңге инвес
тиция тарту көзделген. Индустриялан-
дыру бағдарламасы аясында осы жылы 
құны 2,2 млрд теңгені құрайтын 3 жоба-
ны іске қосамыз. Олар – Қармақшыдағы 
құс фабрикасы, Сырдариядағы күріш 
өңдеу зауыты және Қызылордадағы ас-
фальтбетон бұйымдарын шығаратын 
кәсіпорын. Мұнан бөлек, «Шалқия» кен 
орнында таукен байыту комбинатының, 
Арал ауданындағы кальцийленген сода 
зауытының құрылысын бастаймыз. Сода 
зауытының жобасы экологиялық сарап-
тамадан өтіп, оң қорытынды алды. Келе-
шекте кәсіпорын арқылы 700 жаңа жұмыс 
орнын ашамыз, – деді облыс әкімі.

Сәуір айында Арал өңіріне Өзбекстан 
мен Қазақстан Сенаты делегациясы жұмыс 
сапарымен келіп, қайтқан теңізді қалпына 
келтіру мәселелерін қарап, «Көкарал» 
бөгетінің жағдайымен танысқан болатын. 
Бөгет мәселесі жіті қаралып, бұған Сенат 
Төрағасы Мәулен Әшімбаев жанжақты 
қолдау көрсетуге ықпал ететінін де жеткізді. 
Сондайақ биыл су тапшылығының зарда-
бын жою үшін Үкіметтен 3,6 млрд теңге 
қаржы бөлінді. Арал ауданына тиісілі 
қаражатқа 10 дана дизельді насос алып, 7 
су ұңғымасы жөнделіп, 4 каналды тазалау 
жұмыстары жүргізілмек.  

Екіншіден, қазір азықтүлік бағасын 
тұрақтандыру үшін әр ауылдың 
мүмкіндігіне қарай көкөніс және бақша 
өнімдерін егуге бос жатқан жер  ынта-
лы азаматтарға бөліп берілуде. Аймақ 
басшысының тапсырмасымен бұл 
жұмыстар барлық ауданда жүргізіліп отыр. 
Нәтижесінде жоспардан бөлек, Арал ау-
данында 70,5 гектар жерге қосымша егін 
егілді.  

– Елді мекендерді аралап, халықпен 
кездескен сайын тұрғындардан инфра
құрылым тарту мәселесіне қатысты өзекті 
сауалдар жиі түседі. Бұл ретте әр мәселені 
ескеріп, халық сұранысын қанағаттандыру 
аудан әкімдерінің тікелей міндеті екенін 
тағы да еске саламын. 

Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Мемлекет басшысы қоғамды 
одан әрі демократияландыру, елде 
жүргізіліп жатқан  реформалар 
туралы халықты хабардар ету, 
жергілікті атқарушы органдардың 
ашықтығын, жауапкершілігін, 
есептілігін арттыру мақсатында 
барлық деңгейдегі әкімдерге 
халықпен кездесулер өткізіп, 
оларды толғандыратын әлеуметтік 
мәселелерге баса назар аудару-
ды тапсырған еді.  Кездесулерде 
Қазақстанды жаңғыртудың жаңа 
бағдарының негізгі бағыттары ту-
ралы көпшілікті хабардар ету және 
проблемалық мәселелерді шешудің 
жолдары мен мерзімдерін түсіндіру 
міндеті жүктелген.
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Аймақ2

Халқымыз қашанда ұлт 
болашағын анамен байланыстырған. 
Ұрпақты жас тайынан тарихын 
білуге, салт-дәстүрін қадірлеуге, 
бойына ұлт намысын сіңіруге еңбек 
етеді. Осы ретте республикалық 

«Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» 
жобасының маңызы зор. Жоба жай-
лы «Атамекен» балалар ауылының 
директоры, облыстық ассамблея 
жанындағы аналар кеңесінің мүшесі 
Лиза Сқақова кеңінен әңгімеледі.

– Балалар ауылында түрлі 
ұлттың өкілдері тұрады. Біз ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балалардың  
бақытты балалық шағы үшін 
жұмыс істейміз. Ұлттық және от-
басы құндылықтарын бойларына 
сіңіріп, тәрбие бергеніміздің бір 
дәлелі – өмірден өз орнын тапқан 
түлектеріміздің көбісі ата-аналарын 
қолдарына алып, ұйымшыл отбасы-
на айналды. Бұл да – біздің үлкен 
жетістігіміз, – деді ол.

Қай заманда да БАҚ-тың 
интеллектуалдық, потенциалдық 
әлеуеті саяси және дипломатиялық 
тұрғыдан зор күшке ие. Сондықтан, 
медианың әлеуеті арта береді, 
өзектілігін ешқашан жойған жоқ. 
Осы ретте «Хабар 24» арнасының 
облыс бойынша меншікті тілшісі, 
педагогика ғылымдарының магистрі, 
облыстық Қазақстан халқы ас-
самблеясы жанындағы журнали-
стер клубының мүшесі Нұрлан 
Жақыпбеков жаңа медиа мен 
дәстүрлі БАҚ-тың аражігін ажыра-
тып, саралап берді.

– Қазіргі заман бұрынғы 
медианың дәуірінен әлдеқайда 
интерактивті дәуірге өтіп кетті. 
Бұған интернет басты себеп болды. 
Әлеуметтік желілер жұртшылықтың 
назарын жаңа медиаға бұрды.  
Өйткені оның мүмкіндігі шексіз. 
Коммуникация екі бірдей бағытта 
жүреді. Өте интерактивті, өте 
жылдам. Мысалы, қазір смарт-
фон үлкен күшке ие. Қандай да бір 
оқиғаны бірінші түсіріп, интернет-
ке жариялаған адам «батыр» болып 
шыға келеді. Бірақ, әлеуметтік желі 
қолданушылардың барлығы бірдей 
тексерілген ақпаратты таратып жатыр 
дей алмаймыз. Оның шынайылығын 
тексеру үшін тағы да ресми ақпарат 
көздеріне жүгінеміз. Ресми сайт, га-
зет, телеарнадан қараймыз. БАҚ-тың 
ағартушылық рөліне де басымдық 

беру керек деп ойламын. Дүниені 
дүрбелеңге салған COVID-пен күрес 
кезінде үйге еріксіз қамалған ел 
тұрғындарына ауруды жеңудің жол-
дарын айтқан дәрігерлердің ақыл-
кеңесі БАҚ арқылы жетті. Осы тұста, 
оның ағартушылық маңызы айқын 
көрінді. Бұрын-соңды білмейтін 
ем-шараларды нағыз мамандардың, 
дәрігерлердің өзінен естігесін үрей де 
басылды. Мамандар пандемияға бай-
ланысты ақпаратты қалың бұқара тек 
ресми ақпарат көздерінен алғанды 
жөн санайтынын арнайы зерттеулер 
нәтижесі арқылы анықтаған. Демек, 
«телеарнаны қарамайды», «газетті 
оқымайды» деген шындыққа жа-
наспайтынын байқаймыз. Бұл ау-
дитория ешқайда жоғалған жоқ. 
Тек платформасын өзгертті, яғни 
БАҚ сайтынан немесе мобильді 
нұсқадан, әлеуметтік желілердегі 
парақшаларынан, YouTube арна-
сынан қарайтын болды.  Бүгінде 
дәстүрлі БАҚ жаңа медианың 
мүмкіндіктерін барынша пайдала-
нып жүр, – деді тележурналист.

Жалпы сессия барысында 

ауқымды тақырыптарды қаузаған 
бірнеше баяндамалар оқылды. «Тех-
носнастка-Ремсервис» ЖШС ди-
ректоры, меценат Илларион Ли жа-
старды жеке кәсіппен айналысуға 
шақырса, «Мансап» мектебінің 
құрылтайшысы Наталья Мишуко-
ва тәрбиеші мамандығы бойынша 
оқитын студенттерге логопедия және 
дефектология негіздерін үйретуді 
ұсынды.

Сессияны қорытындылаған 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
облыстық ҚХА мен осы салаға 
жауаптыларға тапсырмалар беріп, 6 
тармақтан тұратын міндетті орында-
уды жүктеді. Елдегі бірлікті сақтауда 
ассамблеяның саяси маңызын арт-
тыру, өңірдегі аналардың түйткілді 
мәселесін шешу үшін «Аналар үйін» 
ашу, республикалық «Мәдениетті ана 
– мәдениетті ұлт» жобасы аясында 
жүйелі жұмыстар жүргізу, бірлік пен 
татулық нышаны «Халық достығы» 
аллеясын салу, «Рухани жаңғыру» 
орталығын ҮЕҰ үйі ретінде ашуды 
және өзге де тапсырмалар берді. Бір 
мақсат, бір мүдде жолында жұмыла 
еңбек етіп, Жаңа Қазақстанды бірге 
өркендетуге шақырды. 

– Қоғамдық келісім мен 
тұрақтылықты сақтау – баршамыздың 
міндетіміз. Өмір көшінде тағдыр 
тәлкегіне ұшыраған жүзден астам 
этносты құшағына сыйдырған Ұлы 
дала – бүгінде баршамыздың ортақ 
Отанымызға, құтты қонысымызға 
айналды. Ел еңсесін түзеп, халқы 
бірлікпен тірлік кешкен тәуелсіздік 
жылдары бізді ұлттық біртұтастыққа, 
игі іске ұйыстыратын, көздеген 
мақсаттарымызға жеткізетін қажетті 
алғышарттардың барлығы жасалды. 
«Дамудың сыры бірлікте, табыстың 
сыры тірлікте» демекші, бір мақсат, 
бір мүдде жолында жұмыла еңбек 
етуіміз керек, – деді облыс әкімі. 

Іс-шара соңында жалпыхалықтық 
референдумды өткізуге, ақпараттық-
насихаттық жұмыстарға  араласып, 
жауапкершілік танытқан белсен-
ділерге Мемлекет басшысының 
Алғыс хаты тапсырылды.

Суреттерді түсірген:
Бағдат ЕСЖАНОВ

«ҰЛЫ ДАЛА – 
БАРШАМЫЗДЫҢ 
ҚҰТТЫ ҚОНЫСЫМЫЗ»

Осылайша қоғамнан алшақтап, 
жұмыссыз қалған жастардың тіршілігі 
күрделеніп, жасөспірімдер арасындағы 
қылмыс төмендемей отыр. Тіпті қала және 
аудан орталықтарында жасөспірімдер ара-
сында аудан-ауданға бөлінген шағын топтар 
құрылған. Олардың бір-бірімен төбелесуі, 
пышақ, қару алып жүру фактілері де тый-
ылмауда. Өзін осындай бұзақы топқа мүше 
ретінде санайтын жасөспірімдер қылмыс 
әлеміндегі оқиғаларға еліктеп, соңы түрлі 
қайғылы жағдайларға жеткізіп жатыр. 
Мысалы, политехникалық колледждің 17 
жастағы 2-курс студенті қару қолданып, 
бұзақылық жасағаны үшін (ҚК 293-бабы 
3-бөлігі 2-тармағымен кінәлі деп танылып) 
3 жылға шартты түрде сотталған. Алай-

да оған қатысты сотқа дейінгі пробация 
қолданылмағаны белгілі болды. Соның 
салдарынан 17 жастағы студент 4 күннен 
кейін тағы да бір адамды қоғамдық орын-
да пышақтап, бұзақылық жасап, 3 жыл 
мерзімге бас бос тандығынан айыруға  сот-
талды. Бұның барлығы жергілікті уәкілетті 
орган дардың өз қызметтерін тиісті дәре-
жеде атқармауынан. Керісінше, оқу 
орындарының басшылары оқушы лары 
жасаған құқық бұзушылықты жа сыруға ты-
рысады. Құқық бұзуға бейім балалар ара-
сында уақытылы тиісті профи лактикалық 
шаралар атқарылса, мәселе ушықпас еді.

Ең сорақысы, кәмелетке толмаған-
дардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 
қылмыстар 5 айда 71%-ке күрт өскені 
қатты алаңдатады. Аталған санаттағы 
қылмыстардың басым көпшілігін 

жұмыссыздар, бұрын сотты болғандар 
және жақын туыстары жасаған. Бұл ретте 
де уәкілетті органдар жұмысы мардымсыз, 
үйлесімділік жетіспейді.

Кәмелетке толмағандар арасында 
суицидті болдырмауда да оң нәтиже жоқ. 
Суицидтің алдын алу бағдарламасына 
мемлекеттік бюджеттен 2017 жылдан бас-
тап 303 млн теңге қаржы бөлінгенімен, 
нәтижесі байқалмай отыр. Биылдың өзінде 
бұл салаға 43 млн теңге бағытталса да, жыл 
ортасына жеттік, келісім-шарт әлі жасал-
маған. Сон дықтан бұл қаражаттың қайда, 
не мақ сатқа жұмсалатыны күмән туғызады.

Үйлестіру кеңесінде осыған қатысты 
жұмысшы тобын құрып, қаражаттың 
мақсатты игерілуін тексеріп, бақылау жасау 
керектігі тапсырылды. Жоғарыда аталған 
олқылықтардың барлығы кеңесте қаралып, 

бала құқықтарын қорғауды қамтамасыз 
ету бағытындағы іс-шаралар белгіленді. 
Білім басқармасына оқушылар арасын-
да жыныстық қол сұғылмаушылық және 
ұрып-соғу деректері бойынша қосымша 
жасырын сауалнама жүргізу, оқу орын-
дарынан оқушыларды тек ата-анасының 
алып кету тәжірибесін енгізу тапсырылды. 
Денсаулық сақтау басқар масына кәмелетке 
толмағандарды скринингтен өткізуді 
жандандыру жүктелді. Поли цияға түнгі 
мезгілде рейдтік шараларды және қолайсыз 
отбасында тәрбиеленетін оқушыларға 
қадағалауды күшейту міндет телді.

Бұл бағыттағы жұмыстар облыстық 
прокуратураның басты назарында және 
үйлестіруші орган ретінде де қатаң бақы-
лауында болады.

М.МЕРЕЙ

Титов шағын ауданындағы 
М.Ералиева атындағы 
мәдениет үйінде жастар 
арасындағы жұмыссыздық 
деңгейін төмендету және 
кәсіпкерлікті дамыту сондай-
ақ, олардың сұранысындағы 
қажеттіліктерді қамтамасыз 
ету үшін «Мүмкіндіктер 
керуені» іс-шарасы 
ұйымдастырылды.

Оған облыс әкімі аппаратының 
басшысы Шахмардан Байма-
нов, облыстық қоғамдық даму 
басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова қатысты.

«Бос жұмыс орындар» жәрмеңкесі 
аясында жастарға қала және өзге 
өңірлерден 42 жұмыс беруші мекеме 
561 жұмыс орнын ұсынды, «Диплом-
мен – ауылға», «2021-2025 жылдарға 
арналған кәсіпкерлікті дамыту» 
ұлттық жобасы, «Бизнес-Бастау» 
мемлекеттік бағдарламалары арқылы 
жас отбасыларға тұрғын үй алу ту-
ралы кеңес берілді. Сондай-ақ, e-gov 
электронды қызмет көрсету жүйесін 

пайдалану туралы «Азаматтарға 
арналған үкімет», адвокат, сот орын-
даушы және құқық қорғау, меди-
цина, білім саласының маман дары 
ақпараттық түсіндірме жұмыс тарын 
жүргізді. Барлық бос орындар ту-
ралы ақпарат Enbek.kz порталына 
орналастырылған.

Сала басшылары жастар мен 
тұрғындарға арналған мүмкіндіктерді 
кең пайдалану және алдағы уақытта 
осындай іс-шаралар өз жалғасын та-
батынын айтты.

Жәрмеңке соңында спорттық 
сайыс тар ұйымдастырылып, жеңім-
паздар арнайы сыйлықтармен мара-
патталды. Кеш мерекелік концертке 
ұласты.

Айта кетейік, бұған дейін 
аталған жәрмеңке облыстық Жа-
стар ресурстық орталығында және 
Тасбөгет кентіндегі С.Майқанова 
атындағы мәдениет үйінде өткізіліп, 
100-ге жуық бос жұмыс орны 
ұсынылған болатын. Алдағы уақытта 
қаланың басқа да аймақтарында 
өткізу жоспарлануда.

«СБ» ақпарат

МҮМКІНДІКТЕР КЕРУЕНІ: 
561 БОС ЖҰМЫС ОРНЫ

Балаға қорған болмасақ...

Жұмысшылар құқы қорғалады

Алдымен облыс әкімімінің орынбасары 
«Қор» мұнай компаниясы» АҚ мекемесінде 
болды. Кездесуде компанияның бас ди-
ректоры Дәулет Ұзақов кәсіпорынның 
облыстың ғана емес, еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына үлес қосып келе 
жатқанын айтып, жұмыскерлердің жағ-
дайына тоқталды. Осы уақытқа дейін 5 млн 
тоннадан астам мұнай өндіріп, әлеуметтік 
сала дамуына қомақты қаржы салған.  

– Кәсіпорын облыстағы ірі биз-
нес субъектілерінің қатарына кіреді. 
Бүгінгі таңда мұнда 258 адам еңбек етеді. 
Қызметкерлердің еңбекақы деңгейін 
бәсекеге қабілетті дәрежеде ұстап тұруға 
ұмтылып келеміз. 2015-2022 жылдары 
облыстың әлеуметтік саласының даму-
ынан бөлек, түрлі қайырымдылық ша-
раларына 471,8 млн теңге қаражат ау-
дарылды. Былтыр облыс әкімдігі және 
облыстың индустриялық-инновациялық 
даму басқармасымен өзара ынтымақтастық 
жөнінде үшжақты меморандум жасалып, 

34 млн теңгеге 5 медициналық автокөлік 
сатып алуға қаржы бөлдік. Облыстық бокс 
федерациясы жұмысының жандануына 
13 жылдан бері үлес қосып келеміз. Айта 
кету керек, 1995 жылдан бері компания тек 
спортқа ғана емес, білім мен мәдениетке 
де серпін беруде. Қала шетіндегі әл Фа-
раби ауданы мен Қарауылтөбе ауылын 
жалғастыратын жолдың салынуына қолдау 
көрсетіп, балаларға арналған ойын алаңын 
да назардан тыс қалдырған емес. Біздің 
«Тұрақтылық және даму» ұранымыз алдағы 
уақытта да басты ұстанымымыз болып қала 
бермек, – деді  бас директор.

Мекемедегі еңбек ұжымының атынан 
Мақсат Балапанов сөз алып, жүргізіліп 
жатқан жұмыстар нәтижесінде еңбек даула-
ры болмағанын жеткізді. 

Мұнан кейін облыс әкімінің орынбасары 
«KAZPETROL GROUP» ЖШС мекемесінде 
болды. Аталған кәсіпорын мұнай және газ 
орындарын барлаумен, игерумен және оны 
өндірумен айналысады. Мекеме «Kusto 

Group» халықаралық компаниялар тобына 
кіреді. 

– Қазіргі таңда жылдық өнім көлемі 330 
мың тоннаны құрайды. Алдағы уақытта 
мұнай өндіруді 450 мың тоннаға дейін 
жеткіземіз деп үміттенеміз. Мұнайды екі 
бағытта – ішкі нарық және экспортқа са-
тамыз. Бұл ретте эскпорт орта есеппен 
20-25%-тен аз. Серіктестікте 256 адам 
жұмыс істейді, оның ішінде 220-сы – 
дала еңбеккері. Компания жыл сайын өз 
қызметкерлерінің жалақысын индекса-
циялап отырады. Жұмысшылардың ор-
таша табысы 520 мың теңгені құрайды. 
Кәсіпорында 250 орындық заманауи ауы-
сым қалашығы пайдалануға берілді. Бұл 
жерде спорт кешені, монша, кітапхана, 
жаттығу тренажерлері бар. Әріптестердің 
бос уақыттарын пайдалы өткізуіне барлық 
жағдай қарастырылған, – деді серіктестіктің 
бас директоры Ержан Тазабеков. 

Келесі кездесу «Достық үйінде» 
«Қуатамлонмұнай» БК» ЖШС еңбек-
керлерімен болды. Компанияның бас дирек-
торы Сяо Вэй бүгінде ұжымда қалыптасқан 
ахуал жайында, кәсіпорын алдында тұрған 
күрделі мәселелерге тоқталды.

– Мұнай бағасының жоғары болғанына 
қарамастан, бізге кедергі келтіретін 
бірнеше факторлар бар. 2013 жылдан бері 
мұнай өндіру көлемі 85 процентке дейін 
төмендеді. Компанияда 450 адам жұмыс 
істейді. Табылған мұнай өнімінің 2013 

жылдан бері ішкі нарыққа жұмсалуы 13-тен 
70%-ке көтерілді. Ал осы жылдың маусым 
айында 85%-ке жоғарылады. Дәл қазіргі 
жағдайда бұл процент жыл аяғына дейін 
өседі. Бірақ қаншалықты рас екенін біз де 
білмейміз. Ал егер  осы көрсеткішке жететін 
болса, біздің компанияға қиын болады. Дәл 
қазіргі мекеменің қаржылық жағдайы өте 
төмен, – деді бас директор.

Кездесу барысында Еңбек кодексінің 
сақталуы, басшылық тарап пен ұжым 
арасындағы ашық диалог, аутсорсинг 
мәселесі қозғалды. Облыс әкімінің орын-
басары билік жергілікті жұмысшылардың 
құқын қорғап, оларға әрдайым қолдау 
білдіретінін жеткізді. 

– Жаңа айтып өткенімдей, 
жұмысшылардың еңбек құқықтарын қорғау, 
жұмыс орындарындағы еңбек жағдайын 
жақсарту, қауіпсіз еңбек жағдайларын 
жасау және табысын арттыру – басты 
назардағы мәселе. Осы орайда, өткен 
жылдан бері облыстағы 38 кәсіпорында 8 
мыңнан аса жұмыскердің жалақысы 50 про-
центке дейін артты. Қоғамдағы кез келген 
іс-әрекетке дер уақытында жауап беріп, 
шиеленіске жол бермей, оңтайлы шешім 
қабылдау – біздің басты міндетіміз, – деді 
облыс әкімінің орынбасары.

Жиын соңында облыс әкімдігі, 
облыстық кәсіподақ аталған компания-
лармен өзара ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Мемлекеттік органдар мен мұнай өндіруші компаниялар арасындағы 
келіссөздер жалғасын табуда. Кезекті меморандум «Қор» мұнай компаниясы» 
АҚ, «KAZPETROL GROUP» ЖШС, «Қуатамлонмұнай» БК» ЖШС-мен 
жасалды. Аталған мекемелерге облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетов барып, ұжым қызметкерлерімен кездесті.

Биыл Сексеуіл кентіне 26 шақырым 
жаңа электр желісі жүргізіліп, 2 қосалқы 
трансформаторлық станция орнатылды. 
Сондай-ақ, Арал қаласының №5 және №6 
шағын аудандарына электр желілерін тар-
ту, ауызсумен  жабдықтау жұмыстарының 
құрылысын жүргіземіз. Тағы бір мәселе 
– «көгілдір отынмен» қамту. Қазір аудан 
орталықтары толықтай газға қосылып, 
табиғи газды облыс халқының 67 проценті 
тұтынып отыр. Арал ауданын табиғи газбен 
қамту үлесі 48,3 процентті құрайды. Биыл 
Сексеуіл кентін газдандыру жұмыстары 
басталады. Жобаны келесі жылы аяқтау 
жоспарланған, – дейді Нұрлыбек 
Машбекұлы.

Жиында білгеніміздей, биыл Арал 
ауданының 65 шақырым жолын жөндеуге 
2,5 млрд теңге қаржы қаралыпты. Бұған 
Жаңақұрылыс ауылына баратын және 
Қызылжар мен Шөмішкөл елді мекендері 
арасындағы автомобиль жолының құры-
лысы жүргізілмек. Қосымша Бөген-Ақлақ 
аралығы, Сазды, Қызылжар елді мекен-
деріне кіреберіс жол, Аманөткел ауылына 
баратын автомобиль жолы мен Сексеуіл 
кентіндегі теміржол өткелінен №231 мек-
тепке дейінгі көшеге орташа жөндеу 
жұмыстары да бар. Сырдария өзені арқылы 
өтетін «Хан» учаскесіндегі қалқымалы 
көпір қайта жаңғыртылмақ. Арал қаласына 
кіреберіс автожол мен орталықтағы 5 
көшені жарықтандыру жа қын да бастала-
ды. Бұл жұмыстар сәтімен жүзе ге асса, 
аудандағы жақсы және қа на ғат  танарлық 
жолдар үлесі 70 процентті құрайды.

Сонымен қатар, биыл өңірде 6 мәдени 
нысан пайдалануға беріледі. Облыс бас-
шысы айтқандай, осы жылы Аралдағы 
тарихи-өлкетану музейінің жоба-
сметалық құжаттамасын әзірлеуге қаржы 
қарастырылуда. Балықшылар аллеясы да 
қайта жаңғыртылмақ. Ал спорт саласын-
да тұрғындардың қолжетімділігін артты-
ру мақсатында биыл 7 дене шынықтыру-
сауықтыру кешені пайдалануға берілсе, 
оның 3-уі Жақсықылыш кенті, Қамыстыбас 
және Аманөткел елді мекенінде іске 
қосылмақ.

Кездесуден соң сұрақ-жауапқа ке-
зек беріліп, жиынға қатысушылар өздері 
толғандарған жол, құрылыс және әлеуметтік 
нысандардың жағдайы жайлы сауалдарын 
қойды. Сонымен қатар, облыс басшысы 
жеке қабылдау өткізіп, өз өтініштерімен 
келген тұрғындармен де жүздесті.

Мұнан кейін ауданаралық ауруханаға 
барған облыс әкімі дәрігерлермен кездесіп, 
жаңа медициналық жабдықтардың 
жұмысын көрді. Жаңадан сатып алынған 
компьютерлік томографиямен, жылжымалы 

медициналық кешен жұмысымен таны-
сты. Жалпы құны 162 млн теңге тұратын 
жылжымалы нысан «Өнеркәсіпті дамыту 
қоры» АҚ арқылы 5 жылға қаржы лизингі 
шартымен алынған. Мұнда хирургиялық, 
гинекологиялық, рентген, УЗИ, офталь-
мология, жалпы қабылдау бөлмелері 
және зертхана заманауи медициналық 
қондырғылармен қамтылған. Кешенді 
алудағы негізгі мақсат – алыс ауыл 
тұрғындарына медициналық қызмет 
көрсету. Ал компьютерлік томография ау-
дандар арасында алғаш рет Аралда алы-
ныпты. Бұған дейін, тұрғындар томография 
қызметін облыс орталығына барып тұтынса, 
биылдан бастап аудан орталығындағы жаңа 
құрылғының көмегіне жүгініп жүр. 

Айта кетсек, 500-ден астам адамды 
жұмыспен қамтып отырған аурухана 4 жыл 
бұрын пайдалануға берілген. Ғимарат үш 
қабатты, 150 төсек-орны бар.

Одан әрі облыс әкімі Тоқабай ауылын-
да орналасқан №248 орта мектепке барды. 
Ғимарат облыстық құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы басқармасының тапсы-
рысымен  салынып, 2015 жылы пайда-
лануға берілген. Бірақ белгілі болғандай, 
140 орындық мектеп екі жыл бұрын 
«NTDK Group» ЖШС-ның техникалық 
қорытындысына сәйкес апатты жағдайда 
деп танылыпты. Сонымен қатар, 30 
мамырдағы «Баспана Қызылорда» ЖШС-
ның сараптамасында мектеп ғима ратын 
бұзып, қайта салу қажет деп көр сетілген. 
Апатты деп танылған білім ошағы ның 
жағдайымен танысқан аймақ басшысы 
тиісті шаралар қабылданғанын жеткізді.

– Біз қай кезде де білім саласына 
ұдайы мән беріп келеміз. Негізгі басымдық 
балалардың қауіпсіздігі мен сапалы білім 
алуына бағытталады. Биыл 4350 балаға 
арналған 9 мектеп табысталады. Осының 
2-уі апатты жағдайдағы мектептер ор-
нына беріледі. Оның бірі Жаңақорған 
кентінде, екіншісі – Арал қаласындағы 
№71 мектеп-интернат. Сондай-ақ білім са-
ласына жанашыр азаматтардың бастама-
сымен аймақта жеке мектептердің желісі 
жанданды. Бүгінде олардың саны 16-ға 
жетті. Ал Тоқабай ауылындағы мектептің 
жағдайымен таныспын. Салынғанына 
небәрі 6 жыл болғанына қарамастан, 
қазіргі күйі балалардың білім алуына қауіп 
төндіріп тұр. Бұл мәселені жеке инвестор 
арқылы шештік, жаңа мектеп құрылысы 
бас талып кетті, – деді облыс әкімі.  

Сапар барысында аймақ басшысы 
Жақсықылыш кентіндегі «Аралтұз» АҚ 
ІІІ испан цехында болып, өндірістің жаңа 
қарқынымен танысты, жұмысшылармен 
жүздесті. Жалпы Қазақстан ғана емес, 
сыртқы елдерге де танымал Арал тұзын 

өндіруші кәсіпорын жылына 600 мың тон-
на өнім шығаруға қауқарлы. Ал құны 3 
млрд теңге болатын үшінші испан цехы 
ашылғалы екі жүз адам жұмысқа тұрған. 
Цех айына 15 мың, ал жылына 120 мың тон-
на ас тұзын шығара алады. 

Қамыстыбас ауылдық округіне 
барған аймақ басшысы көл жағасында 
орналасқан «Қамбаш» олимпиадалар және 
қосымша білім беру орталығында болып, 
қызметкерлерімен кездесті. Орталықтың 
негізгі қызметі – ҰБТ-ға оқушыларды дай-
ындау, жазғы демалыс лагері және білім 
саласындағы түрлі конференциялар мен се-
минар өткізу. Мұнда 30 қызметкер жұмыс 
істесе, әр ауысымда 130 балаға дейін 
қабылданады. Жатын бөлмелер, бассейн, 
120 орындық асхана, фитнес және шынығу 
залы, ғаламтор бөлмесі, 60 орындық конфе-
ренц-залы бар.

Орталықты аралаған облыс әкімі бала-
ларды қабылдаудағы, танымдық бағыттағы 
жұмыстарды жандандыруды тапсырды.

Биыл Сыр өңірінде тың серпін алған 
игі істер жеткілікті. Әсіресе, ауыл еңсесін 
көтеріп, жұрт жағдайын жасауға мемлекет 
тарапынан тиімді қадам жасалуда. Оған мы-
сал көп. Соның бірі – аймақ басшысының 
тапсырмасымен ауыл тұрғындарын бақша 
егуге жұмылдыру. Оның мақсаты біреу-
ақ. Облыстағы азық-түлік қорын көбейту 
және сырттан алатын өнімдерге деген 
тәуелділікті азайту үшін ұйымдастырылып 
отыр. Облыс әкімінің тапсырмасынан соң 
әр аудан және қалаға қарасты ауылдарда 
арнайы жер дайындалып, қосымша 1454 
гектарға түрлі дақылдар егіле бастады. 

Сапар барысында облыс басшысы Же-
тес би ауылдық округіне қарасты Ескіұра 
елді мекеніндегі егіс алқабына барды. 
Мұнда он отбасы бірігіп, картоп, көкөніс, 
бақша дақылдары және жоңышқа егіпті. 

Облыс әкімі қазіргі кезде егісті 
әртараптандырудың маңызды екенін және 
әр ауылдың өзіндік ерекшелігін ескере келе, 
өнімділікті көбейту қажеттігін баса айт-
ты. Сондай-ақ, арналарға су жеткізу, насос 
қондырғыларын уақытылы алу мәселесін 
жеделдетуді тапсырды. 

Аймақ тынысына дем беріп, ауыл 
шаруа шылығы мен балық экспорттауда 
арал дықтар арқалар жүк ауыр екені белгілі. 
Теңіз ді өлкенің басты бренді – балық. Бұл 
айтпаса да түсінікті. Нұрлыбек Машбекұлы 
Қосжар ауылындағы «Қамыстыбас» балық 
өсіру питомнигіне барып, жұмысын көрді. 
Питомник директоры Сәкен Мырзағазиев 
жұмыс жоспарын айтты. Сондай-ақ, уыл-
дырық шайқау процесімен таныстырды. 
Аймақ басшысы питомник жанында орна-
лас  қан тоғанға да барып, кермеше арқылы 
балық аулау және сырғалау рәсіміне 
қатысты.

Айта кетейік, аудан бойынша жылы-
на 6500 тоннадан астам балық ауланады. 
Ауланған балық көлемін толықтыру үшін 
шабақ өсірумен айналысатын екі мекеме 
бар. Оның ішінде «Қамыстыбас» балық 
өсіру питомнигі 1966 жылдан бастап жұмыс 
істейді. Барлығы 100 адамды тұрақты 
жұмыспен қамтыған.

– Питомникке қарасты «Қосжар» 
бөлімшесінде 10 балық өсіру тоғаны 
бар, оның 3-уі – қыстық тоған. «Тастақ» 
бөлімшесінде 23 өсіру тоғанын пайдала-
нып отырмыз. Тоғандардың жалпы ауданы 
– 165 гектар. Қазіргі таңда 14 млнға жуық 
бір жаздық және 420 мың екі жаздық балық 
шабағы өсірілуде. Мұнда тұқы, ақ амур 
және дөңмаңдай деп аталатын түрлері бар. 
Өсірілген балықты теңіз бен Қамыстыбас 
көліне күз айларында жібереміз. Бір қуа-
ныштысы, былтырғыдай су тапшы лығына 
биыл кезікпедік. Тоғандарға су жіберуде 
әзірге қиындық жоқ, – дейді бас балық 
өсіруші Шынболат Күлмашов.

Аймақ басшысы Аманөткел ауылын-
да да болды. Елді мекенде «Ауыл – ел 
бесігі» жобасымен дене шынықтыру және 
сауықтыру кешенінің құрылысы жүруде. 
Бір мезгілде 40 адамға дейін спортпен 
шұғылдана алатын ғимарат осы жылы 
пайдалануға берілуі тиіс.

Мұнан соң ауыл маңындағы «CAMEL 
PRO» шаруа қожалығына барған облыс бас-
шысы жаңбырлатып суару әдісімен егілген 
жоңышқа алқабымен танысты. Қожалық 
төрағасы Қайрат Қуаңбай жаңа техноло-
гиямен егіс егуге Түркия елінен 3 тонна 
жоңыш қа тұқымын және жаңбырлатып 
суа ра тын құрылғылар сатып алған. Қазір 
80 гектар жерге жаңа жоңышқа тұқымы 
себілуде.

Аймақ басшысы теңізге құяр сағадағы 
«Ақлақ» су тоспасына да барды. «Қазсушар» 
РМК облыстық филиалы иелігіндегі нысан 
2011 жылы пайдалануға берілген еді. Тоспа 
іске қосылғалы бұған дейінгі орналасқан 
көлдер мен шабындықтарға су түсуде .

Айта кету керек, «Ақлақ» тоспасының 
алдына қыс-көктем мезгілінде сең жүруге 
қарсы салынған 9 мұзжарғыштың 5-і 
жарам  сыз. Бір жыл бұрын «Қазсушар» РМК 
облыстық филиалы мен облыстық төтен-
ше жағдайлар департаментінің қызмет-
керлері бірлесіп суасты визуалды тексе-
ру жұмыстарын жүргізіпті. Нәтижесінде 
мұзжарғыштардың ойылып, су шайғаны 
анықталған.

Облыс әкімі тоспа басында Қаратерең 
ауы лының тұрғындарымен кездесіп, көтер-
ген мәселелерін тыңдады. Бүгін аймақ 
басшы сының сапары Қазалы ауданында  
жалғасуда.
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2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
«Нотариат туралы» Қазақстан Рес
публикасының заңына өзгерістер 
енгізілді. Заңдағы жаңашылдықно
тариустарға атқарушылық жазба
лар жасау құқығын беру болғаны 
баршамызға белгілі. Қазіргі таңда 
атқарушылық жазбаларын жасау 
тәжірибесі қалыптасты, оның жа
салуын реттейтін нормаларды іске 
асырудағы тиімді жақтары мен 
проблемалары анықталды. Атқа
рушылық жазбалар жасауда орын 
алған проблемалық мәселелер бо
йынша «Нотариат туралы» заңға 
және нотариус тың қызметін рет
тейтін өзге де нормативтік актілерге 
өзгерістер енгізілуде.

Дегенмен қазіргі таңда но
тариус тар куәландыратын ат қару 
шылық жазбаларға жеке және заңды 
тұлғалар тарапынан дау туындауда.

Бүгінгі күні соттардың атқару
шылық жазбаға дау айту бойын
ша істерді қарау кезінде заңнама
ны қолдануы туралы Қазақстан 
Респуб ликасы Жоғарғы Сотының 
2022 жылғы 26 мамырдағы №6 нор
мативтік қаулысы да қабылданды. 
Аталған қаулы атқарушылық жаз
баларды жасау кезінде туындаған 
дауларды шешуде маңызды болмақ.

Атқарушылық жазба борыш
керден өндіріп алушыға тиесілі 
белгілі бір ақша сомасын өндіріп 
алу немесе өзге жылжымалы мүлік
ті талап ету туралы нотариустың 
өкімін білдіреді. Атқарушылық 
жазба – нотариустар жасайтын но
тариаттық әрекет түрлерінің бірі.

Нотариаттық әрекеттің дұрыс 
жасалмауы деп оның «Нотариат 
туралы» заңның және нотариус
тың қызметін реттейтін өзге де 
нормативтік актілердің талаптары
на сәйкес келмеуін түсінген жөн. 

Мысалы, өндіріп алушы ережеде 
көзделген талаптың даусыздығын 
растайтын құжаттарды ұсынбай, 
атқарушылық жазбаны жасау күні
не талап қоюдың ескіру мерзімі 
өткен кезде атқарушылық жазбаны 
жасау  және т.б. жатады. Атқару
шылық жазбаны жасаудан заңсыз 
бас тарту деп «Нотариат туралы» 
заңда көзделмеген негіз бо йынша 
бас тартуды түсіну керек.

Нотариаттық әрекетке немесе 
оны жасаудан бас тартуға шағым 
нотариус орналасқан жердегі сотқа 
беріледі.

Нотариустың  әрекеттеріне Қа
зақстан Республикасының Әкім
шілік рәсімдікпроцестік кодексінің 
қағидалары бо йынша шағым жаса
луы мүмкін мемлекеттік органның 
лауазымды адамы болып табыл
майды. Демек, нотариаттық әрекет
терге шағымдану туралы істер аза
маттық сот ісін жүргізу тәртібімен 
қаралады.

Нотариус заңды тұлға құрмай 
дара кәсіпкерлік қызметті жүзе
ге асырмайды, сондықтан заңды 
тұлғалардың және заңды тұлға 
құрмай дара кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын жеке тұлғалардың 
нотариат тық әрекеттерге шағымда
ры бо йынша істер мамандандырыл
ған ауданаралық экономикалық сот
тардың соттылығына жатпайды.

Егер атқарушылық жазбаны жа
саған нотариус өз қызметін тоқтат
са, шағым осы нотариустың соңғы 
тұрған жері бойынша нотариаттық 
палатаның өкілін іске мүдделі тұлға 
ретінде қатысуға тарта отырып, 
сотқа беріледі.

Арыз берушінің көрсетілген 
мер зімді сақтауын тексеру кезінде 
соттар нотариаттық әрекеттің жа
салған немесе оны жасаудан бас 

тартылған күнін, нотариаттық әре
кет туралы арыз берушіге белгілі 
болған күнді және арыз берушінің 
сотқа шағымдану мерзімін өткізіп 
алу себептерін анықтауы тиіс.

Борышкер атқарушылық жаз
баға қарсылық келтіру мерзімін, 
сотқа жүгіну мерзімін дәлелді се
бептерсіз өткізіп алған кезде, сот 
іс бойынша өзге де нақты мәнжай
ларды зерттемей, шағымды қа
нағаттандырудан бас тарту тура
лы шешім қабылдайды. Мұндай 
шешімді судья істі сот талқылауы
на дайындау кезінде де қабылдауы 
мүмкін.

Атқарушылық жазбаны жасау
ға шағыммен сотқа нотариус оның 
күшін жоюдан бас тартқаннан кей
ін ғана жүгінуге мүмкін болады. 
Бұл жағдайда сотқа жүгіну үшін он 
күндік мерзім борышкер нотариус
тан атқарушылық жазбаның күшін 
жоюдан бас тарту алған күнінен 
бастап есептеледі.

«Нотариат туралы» заңның 
 928бабы 2тармағына сәйкес, егер 
нотариустың қаулысымен жасалған 
атқарушылық жазбаның борыш
кердің қарсылығы бойынша күші 
жойылмаған жағдайда, оған дау 
айту сот тәртібімен жүзеге асыры
лады.

Келтірілген ережеге сәйкес 
атқарушылық жазбаның жасалуы
на сотқа шағымданғанға дейін бо
рышкер нотариусқа қарсылықпен 
жүгінуі тиіс. Мұндай өтініштің 
дәлелдемесі ұсынылмаған жағдай
да судья шағымды АПКнің 152
бабы бірінші бөлігінің 1) тармақ
шасының негізінде қайтарады не 
оны АПКнің 279бабы 1) тармақ
шасының негізінде қараусыз қал
дырады.

Егер борышкер өндіріп алушы 

қойған талапқа қарсылық берген 
немесе атқарушылық жазбаға сот 
тәртібімен шағым жасаған кезде 
жекеше нотариус нотариаттық қыз
метті тоқтатқан болса, онда дауды 
сотқа дейін реттеу тәртібін сақтау 
мүмкіндігі жоғалады. Бұл жағдай
да борышкердің нотариусқа қар
сылықпен жүгінуі талап етілмейді. 
Борышкер шағымда нотариусқа 
қарсылық берудің мүмкін еместі
гінің себебін көрсете отырып, 
сотқа атқарушылық жазбаға шағым 
жасау ға құқылы.

Нотариус атқарушылық жазба 
жасалғаннан кейінгі келесі жұмыс 
күнінен кешіктірмей оның көшір
месін борышкерге электрондық 
пош та мекенжайы бойынша немесе 
борышкердің белгілі тұрғылықты 
(тұрған) немесе тіркелген жері бой
ынша жеткізілгенін тіркеуді қамта
масыз ететін байланыс құралдарын 
пайдалана отырып табыс етеді не
месе жібереді.

Атқарушылық жазбаның кө
шір месі пошта хатхабарын адре
сатқа тапсырудың мүмкін еместігі 
туралы немесе борышкердің оны 
қабылдаудан бас тартуына байла
нысты белгісі бар хабарлама қай
тарылған жағдайда тиісті түрде 
жіберілген болып есептеледі.

Борышкер атқарушылық жаз
баның көшірмесін алған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде 
атқарушылық жазбаны жасаған 
нотариусқа мәлімделген талапқа 
қарсылықтарын хабарламамен 
жазбаша түрде жіберуге құқылы. 
Соттар борышкердiң атқарушылық 
жазбаға қарсылық бiлдiру мерзiмiн 
атқарушылық жазбаны орындау
ға сотқа шағым беру мерзiмiнен, 
оның iшiнде оларды есептеудiң 
әртүрлі тәртiбiнен ажыратуы қажет.

Қарсылық мәлімделген талап
пен келіспеу себептерін қамтуға 
тиіс.

Өндіріп алушы мәлімдеген та
лаппен келіспеу себептері бар бо
рышкердің қарсылығы заңда бел
гіленген мерзімде келіп түскен кезде 
нотариус қарсылықты алған күннен 
бастап үш жұмыс күнінен кешіктір
мей атқарушылық жазбаның күшін 
жою туралы қаулы шығарады.

Егер борышкердің қарсылы
ғында өндіріп алушы мәлімдеген 
талаппен келіспеу себептері көр
сетілмесе немесе ол мерзімді бұза 
отырып берілсе, нотариус «Нота
риат туралы» заңның 926бабының 
3тармағында көзделген талаптар
дың сақталмауына және борыш
кердің қарсылық беру мерзімін 
қалпына келтіруге нотариустың 
өкілеттіктері болмауына байланыс
ты атқарушылық жазбаның күшін 
жоюдан бас тартады.

Бұл ретте атқарушылық жаз
баның күшін жоюдан бас тарту 
туралы қаулы шығарылмайды, но
тариус қабылданған шешім туралы 
борышкерге хатпен хабарлайды. 
Онда қабылданған шешімнің себеп
терін көрсетіп, борышкерге атқару
шылық жазбаға сотта дау айту 
құқығын шағым беру немесе талап 
қою мерзімін көрсете отырып түсін
діреді.

Егер іс талап қою ісін жүргізу 
тәртібімен қаралса (құқық туралы 
дау) татуласу келісім, дауды меди
ация немесе партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісім 
жасасу арқылы тараптар татуласуы 
мүмкін.

А.ҚОСБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысының 

әділет департаментінің 
бөлім басшысы

Атқарушы жазбаларға дау айту тәртібі

Жазушы Тынымбай Нұрмағам
бетовтің «Бұлақ» деген ғажайып әң
гімесі бар. Бұл туындының бас ты 
кейіпкері – Ертілеу ақын. Ілгеріректе 
«Өлең мен көген» деген дүниемізде 
жазғанымыздай, ол – «Ақын болған
да екi ауыз өлең құрай алатын ауыл 
ақыны емес, әкешешесiнiң жайын 
ойлап, елге келiп, тордағы бұлбұл
дай торығып жүрген нағыз талантты 
ақын. Ауылдағы өзiнiң жанын түсiне
тiн жалғыз серiгi киномеханик Қош
қарбайды ертiп, бұлақ басына барып 
бұрқыратып өлең оқиды. Дуылдатып 
барып, дауылдатып қайтады. Шаруа 
жайымен жүрген басқа жұрт бұған 
қияли деп қарайды. Екпiнi басыл

маған Ертiлеудiң аудиториясы – ауыл 
сыртындағы Қарабұлақ пен қасынан 
кетпейтiн Қошқарбай ғана. Елжұрт
тан ұзап көрмеген киномеханик Қош
қарбайдың да өлеңдi түсiнiп қарқ 
қылып жатқаны шамалы. Ол өлеңнен 
гөрi Ертiлеудiң халахуалын көбiрек 
түсiнедi. Ең бастысы, оған шын ни
етiмен тiлеулес. Досы аңыратып бұлақ 
басында жыр оқып отырғанда, жаны 
жадырап, шын қуанады. Қысқасы, Ты
нымбайдың «Бұлағындағы» Ертiлеу 
– ақындықтың, Қошқарбай – ақынға 
жақындықтың символы. Бiрi – бұлақ, 
екiншiсi – тыңдайтын құлақ».

Сол мақаламызда бұл ойымызды 
«Қолына қалам ұстаған елдiң бәрi 
Ертiлеу болуға ұмтылады. Ешкiмнiң 
де Қошқарбай болғысы келмейдi. Бәрi 
де сөйтедi. Бiз де сөйттiк. Өйткенi 
бәрiмiздiң де ауылымызда бұлақ бар 
едi...» деп сабақтағанбыз. 

Сонау жылы оқуға түскенімізде ау
диторияға екпіні қатты елу ақынмен 
бірге кірдік. Елуі елу үйдің Ертілеуі 
еді. Жалпы, жыр қуған әрі жын қуған 
журфакқа Ертілеу таңсық емес. 

Бірақ мен одан бұрын сол Ертілеу
ді туған ауылымнан іздегем. Тоқтай 
тұрыңыз, алдымен өзім Ертілеу шығар
мын деп ойлағам. Ертілеу де, Бертілеу 
де емес екенімді журфакқа келген соң 
бірақ ұқтым. Қабілетім өлеңге бейім 
болғанымен, табиғатым ақындықтан 
аулақ еді. Сондықтан біздің ауылдан 
бір Ертілеу суырылып шығуы керек 
еді ғой деп, соншама үміттенгенім рас
ты. Біздің ауыл дегеніміз – сол баяғы 
өзіміз «Манас» жыры секілді таңды 
таңға ұрып жырлайтын Қаратерең...

Қара терең, қара шалаң, қара қа
йық деген ұғымдарды ертерек санаға 
сіңіретін біздің ауылға қара өлең деген 
тіркес те жат емес. Өз дәуірінде көк 
теңізден қуат алған не бір сойқан шай
ырлар сайран салған бұл маңайда... 
«Айапа, Ыслам аға, елдемісің, Сейіт
нияз, сен құдайға пендемісің? Сабатқа 
көк есекті байлап тастап, Әукиіп мыл
тық алып көлдемісің?», – деп жер 
түбінен ауыл жаққа хатөлеңін жол
даған Дабыл Сахиев деген сұрапыл 
ақын өткен. Кейін де ауыл ішінде өлең 
жазған жігіттер болды, бірақ олардың 
ешқайсысы Ертілеу еместі. Бірі өзі 
үшін жазды, екіншісі жазғанымен жа
рияламады, үшіншісі есейгенде бірақ 
танылды. Мұны, әрине, бала кезден 

бойына бұла күші сыймай, бурадай 
буырқанған кәсіби шайыр Ертілеудің 
жолы деуге әсте келіңкіремейді. Сон
дықтан бір кезде «Бәлкім, сыңсыған 
ормантоғайы болмағандыкі шығар, 
бертінде Қаратереңнен бәйгелерде аты 
озған әйгілі ақын шықпады», – деп 
жазғанбыз. 

Жоқ, қателесіппіз, шығыпты 
Ертілеу! Ертілеу болғанда қандай! 
Аңғармаған себебіміз, ол ақ қағазды 
шимайлай бастаған
да біз ілім іздеп 
Алатау жаққа ат
таныппыз. Ол бол
са, бұлақ басында 
бусаныпбуыр қанып 

біраз жүріпті де, не Қошқарбайын, 
не қыз Құртқасын кездестірмеген 
соң, сол бұлақтың бергі жағына бір 
түкіріп, Ақтөбе асып кетіпті. Ал енді 
оны сол Ақтөбеңіз ақын етіп шығар
ды. Біздің елдің Ертілеуі осы қаланы 
өмір бойы мекендеп келе жатқан Ер
тай ақынға арнайы барып жолығады. 
Ертай Ашықбаев бұл баланың өзін 
де, өлеңін де алдымен әбден жонады, 
содан соң жақсылап тұрып жаниды. 
Әрине, бұл кезде Қаратереңнің бойы 
сырықтай сидаң перзентінің жаттан
дылау жырлары төрт аяғын тең ба
сып тұрған дүние деуге келмейтін еді. 
Ұйқасы болса, құйқасы жоқ, құйқасы 
болса, ұйқасы жоқ балауса туынды
ларды қайтақайта оқыған Ертай аға
сы оған жібек жырды кестелеп тоқуды 
үйретті. Болмысы бөлек өнерге бір
ден бау лыды. Баулуға тұратын бала 
еді өзі де... Себебі, оның көкірек көзі, 
яғни өлеңінің шығатын тұмасы таза 
еді. Ақкөңіл. Ағеден. Жүрегінің түбі
не кір жасырмайды. Ақынша жүреді, 
ақынша күледі, ақынша томсарады, 
ақынша еркелейді, ақынша өкпелей
ді... Ақтөбеге аласұрып ақындық орта 
іздеп келген еді ол. Қашаннан берекесі 
келіскен Ақтөбенің шығармашылық 
өкілдерінің қатарына Алматыдан 
біржола көшіп келген Мейірхан аға
мыз бастаған бір топ шайыр қосылып, 
ақындық ортаның қазаны қайнаған 
шақ еді бұл. Басталды сосын ақынғұ
мыр... 

Тынымбайдың талантты кейіп
кері Ертілеуге телініп отырған біздің 
бүгінгі кейіпкеріміз, ақын Талғат 
 Тілеулесов арайлы Ақтөбеге осылай
ша табан тіреп еді. Алдымен туған 
жері, сосын осы Ақтөбенің ақындық 
ортасы оны шайыр етіп шығарды. 
Теңіз жағасының шеге құмы мен шу
дашуда шалаңына аунап өскен бала 
өлең өлкесінің алтын шаңырағына 
уығын қадап, жырсүйер жұртқа кең 
танылды. Біздің өңірдегі баяғы Дабыл 
Сахиевтен кейін әулиеәнбиеден көген 
алмай, өлең алған ақын осы Талғат 
сияқты. Ең бастысы, ақындық мінез 
бар онда. Ақын ағаларын аялай біледі, 
соларды іздеп жер түбіне баруға да 
бейіл. Бірақ онда тұрақтап қалу деген
ді атамаңыз... Сосын Ертай ағасынша 
толғанып:

Алматыға сүйрегенмен арманым,
Құрақ ұшып бармадым.

Аяқасты өзгерді де талғамым,
Ақтөбені таңдадым, –

деп термелетіп тайып отырады. Қа
ратерең десе, делебесі қозады. Ақтө
бе десе, жанын береді. Енді қайтсін, 
бұл қаладан абырой тапты, бақ тап
ты, жерұйық тапты, жар тапты. Осы 
шаһарда жүріп Жазушылар одағына 
мүшелікке өтті. Ауықауық «Жүректе 
іңкәр сағыныш – Бір жүрген досқа, 
бауырға. Дәл қазір мені алып ұш, Кін
дігім кескен ауылға», – деп толғатып, 
Қаратереңіне барып, шамырқанып, 
шабыттанып қайтады да, Ақтөбесіне 
келіп, ақ жауындай селдетіп жыр жа
зады. 

Талғат Тілеулесов – Ақтөбенің жай 
ақыны емес, кітапханада қызмет істей
тін зиялы шайыры. Сақтаған Бәйішев 
атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапхананың отымен кіріп, күлімен 
шығып келе жатқанына біраз болды. 
Қазақта кітапханада жұмыс істеген 
танымал қаламгерлер аз емес. Мұрат 
Әуезов, Әлібек Асқаров, Рақымжан 
Отарбаев, Тұрсын Жұртбай, Маржан 
Ершу, Айгүл Кемелбаева және басқа 
ақынжазушылар кітапханалардың ру
хани деңгейін көтеруге барынша үлес 
қосты. Бала кезінде алдымен Қарате
реңдегі қос кітапханашы – Тыныштық 
Ошақбаев (ауыл кітапханасы) пен 
Емен Жұбаниязованың (мектеп кітап
ханасы) тәлімін көрген біздің Талғат 
қарымды қаламгерлердің өнегелі жо
лын жалғаған да...

Әлемдік кітапханалар тарихында 
да Талғаттың қаламдас әріптестерінің 
өнегелі іздері сайрап жатыр. Мәселен, 
орыстың атақты ақыны, баршаға бел
гілі мысалшы Иван Крылов өз дәуірін
де Императорлық кітапханада қызмет 
істеген. Тіпті ол бұл кәсіпке бақандай 
жиырма тоғыз жылын арнаған көрі
неді. Біздің Талғат та «Крылов жа
рықтықтан қай жерім кем?» деп, өз жұ
мысында әлі де біраз жыл жүре бергісі 
бар. Иван көкесі баяғыда оқырманның 
іздеген кітабын тез табуы үшін ката
лог жүйесін реттеуге күш салыпты. 
Сондайақ, библиографиялық жұмыс
тарды жөнге келтіріпті. Талғат ақын 
да мұндай пайдалы нәрселерге жете 
мән береді. Ақын ініміздің жұмыстан 
шаршаған кезде не істейтінін білмей
міз, ал кітапханашы Крылов мұндайда 
залда тұрған диванда ауықауық шал
жиып жатып, демалып алатын болған 

деседі. Атақты ақын мысалдарының 
көбісін осы кітапхана қабырғасында 
жүргенде жазған. Талғаттың да біраз 
өлеңі осында туды. 

Аргентинаның әйгілі жазушысы 
Хорхе Луис Борхес өз өмірінің үштен 
бір бөлігін кітапханада өткізген. Қыз
метін кітапханашының көмекшісі
нен бастаған. Кейін Аргентинаның 
ұлттық кітапханасының директоры 
болған. Не айтамыз мұндайда? Біздің 
Бұрханның баласына баяғы Борхестің 
баласының жолын берсін дейміз де...

Тарихта кітапханашы Талғат 
ақынның тағы бір әйгілі әріптесі 
болған. Ол – немістің ұлы ой
шыл ақыны Иоганн Вольфганг 
Гёте. Фон Гётенің қарамағында 
Веймар театры мен кітапхана 
болыпты. Ол да өз ісіне көп 
көңіл бөлген. Кітап музейін 
жасақтаған. Саладағы жаңа 
ережелерді түзген. Соған қа
рағанда Гёте көкеміз де біздің 
Талғатжан секілді жұмыссыз 
отыра алмайтын ерекше елге
зек ақын болған сыңайлы. 

Талғаттың әйгілі әріпте
стерінің қатары мұнымен де 
шектелмейді. Ағайынды қа

ламгерлер Якоб Людвиг Карл 
Гримм мен Вильгельм Карл Гримм 
де, ақынсыншы Антон Дельвиг те, 
жазушы Михаил Пришвин де тәп
тәуір кітапханашы атанған. 

Әрине, кәнігі кітапхана қызмет
кері болғанымен, ақын Талғаттың 
табиғаты бөлек. Ол – жер басқар
масы кітап ханасында жұмыс істе
ген даңқты сөз зергері Иван Бунин 
секілді салалық әдебиеттердің ғана 
сарашысы емес, ұлттық әдебиеттің 
жанашыры. Әзірге ақын ініміздің 
баяғыда Переделкинодан балалар 
кітапханасын ашқан әйгілі қаламгер 
Корней Чуковский сияқты тың баста
ма көтеретіндей шамасы жоқ. Сон
дайақ, Талғат шайыр Агрономия ин
ститутының кітапханасында жұмыс 
істеген атақты ақын Анна Ахматова 
тәрізді қызмет орнының маңайын ме
кен етуді дағдыға айналдыра қойма
ды. Бәрібір Талғат – тәуір кітапхана
шы, талантты ақын.

«Бұрханның баласына Борхестің 
баласының жолын берсін» деп бекер 
айтпаған сияқтымыз. Талғат жақын
да ғана өзі бірнеше жыл бойы бөлім 
меңгерушісі болып қызмет істеп жүр
ген кітапхана директорының орынба
сары боп тағайындалыпты. Еее, бұл 
ақындармен ойнауға болмайды...

– Бір өзі бүкіл істі тас қылатын,
Ол енді – әжептәуір 

бастық ақын!
Әлемнің әйгілі қаламгеркітап

ханашыларының даңқты жолын 
жалғаған арқалы ақын, Қаратереңнің 
Құлагері, Ақтөбенің Ақтаңгері 
Талғат Тілеулесов біртуар Борхестің 
биігіне беттей берсін дейміз де...

Бұрхан көкемнің ұлы бүгінде 
бұрқыратып өлең жазып жүр. Біре
се, «Бұл не деген қысқа күн?! Өтіп 
жатыр өмірім… Бұрынғыша сайра
майды құстарым, Мұңаяды көңілім», 
– деп толғанады. Енді бірде «Өмір 
деген базардан, Өртенеді өзегім. 
Қорқыт қашып құтылмаған ажалдан, 
Келер бір күн кезегім», – деп қаралай 
зәреңді ұшырады. Содан соң «Күн де 
төгіп арайын, Бір қуантып, жылатып. 
Жазарымды жазып мен де қалайын, 
Берші маған уақыт», – деп қайтадан 
тәубесіне түседі. 

Жаз, жаз, қалам, жаз, қалам! 
Уақытың жеткілікті сенің...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

Талғаттың 
тұнық тұмасы

Қазақстан Ұлттық Банкі (ҚҰБ) 
өздерін инвестициялық компания 
ретінде көрсетіп жүрген алаяқ 
топтардың белсенді әрекетке көш
кенін хабарлайды.

Қаскөйлер мобильді қосымша
лар, сайттар мен жарнамалық ро
ликтер жасауға бейімделіп алған.  
Олардың мазмұны жеке тұлғалар
дың қаражатын басқаруға тарту 
секілді бағдарламаларды сипат
тайды және оны екінші деңгей
лі банктермен, ҚҰБпен немесе 
басқа да мемлекеттік органдармен 
бірлесіп әзірленген деп көрсетеді. 
Мұндай жарнамалар – фейк.

Анықталған алаяқтық пиғыл
дағы ресурстар мен телефон 
қосымшалары Қазақстанның 
«мем лекеттік қорынан», «Ұлт
тық ресурстардан» немесе қаржы 
нарығын динамикалық болжау
дан тез пайда табуды ұсынады, 
алайда, мұндай мүмкіндіктер тек 
төлем жасаған қолданушыға ғана 
беріледі. Сондай сайттарға өтініш 
қалдырған интернетқолданушы
лар ақшасынан айырылатындай 
тәуекелге барады: алаяқтар ал
дымен оның жеке деректерін 
қолға түсіреді, сөйтіп телефон 
арқылы хабарласып, ақшаны өз 
реквизиттеріне аудартып алуға 
әрекет етеді. Әрі қарай, ақша ауда
рылғаннан кейін оны кері қайтару 
процедурасы ұзақ та күрделі бо
луы мүмкін. Сөйте тұра салынған 
қаражатты кері қайтару үшін қо
сымша ақша салуға қолданушыны 
тағы мәжбүрлеуі ықтимал.

Алаяқтарды қалай анықтауға 
болады:

• ондай сайттар аз уақыт ішін
де инвестициядан жоғары әрі 
тұрақты пайда табуға кепілдік 
 береді;

• қандай да бір байланыс дере
гі жоқ;

• ресми мемлекеттік тұлғалар
дың, мемлекеттік органдар мен 
ұлттық компания басшыларының 
фотосуреттері мен ойдан құрас
тырылған мәлімдемелері кел
тіріледі; жалған лицензиялар не
месе құқық белгілейтін құжаттар 
пайдаланады;

• мемлекеттік органдардың, 
екінші деңгейлі банктердің не
месе ұлттық компаниялардың 
логотиптері мен атаулары шын 
болуы мүмкін. Алайда, ол заңды 
тұлғалардың, оның ішінде Ұлт
тық Банктің мұндай алаяқтардың 
платформасына қатысы жоқ.

Ұлттық Банк жеке тұлға
лардың шоттарына қызмет 
көр сет пейтінін, ақшалай есеп 
айырысулар мен мәмілелер жаса
майтынын, мемлекеттік қорларда 
табыс табу үшін қандай да бір 
платформалар әзірлеуге қатыспай
тынын еске саламыз. Іс жүзінде 
активтерді инвестициялық басқа
руға лицензиясы бар ұйымдардың 
тізімі Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын реттеу және да
мыту агенттігінің ресми сайтында 
жарияланған https://www.gov.kz/
memleket/entities/ardfm/financial
organizations/50?lang=kk.

Егер сіз немесе сіздің таныс
тарыңыз осындай сайттарға, мо
бильді қосымшаларға тап болса 
немесе телефоналаяқтарының 
құрбаны болса – алаяқтық фактісі 
бойынша құқық қорғау органда
рына арызбен жүгінуіңіз қажет.

Қазақстан Ұлттық Банкі 
Қызылорда филиалы

Ұлттық Банк алаяқтардың белсенді 
әрекетке көшкенін ескертеді

Алайда, зырғып өткен өмірдің 
бір орнында тұрмайтыны, тіршілі
гінде артына өшпес із қалдырып, 
кеше ғана арамызда жүрген жан
ның бақилыққа аттанғаны көңілді 
құлазытатыны тағы бар. 

Сондай жанның бірі – қарша
дайынан тәлімді тәрбиені бойына 
жиып, ардақты аға, сырлас дос, 
үзенгілес әріптес болған Бәкішев 
Серік Жұмабайұлының өмірден 
өткеніне де жылға жуық уақыт 
өтіпті.

Сәкеңмен төрт жылдай Қызыл
орда қалалық сотының судьясы 
болып қатар қызмет атқардым. 
«Сыйласарлық тектінің кім таны
мас нұсқасын» деп, дана халқы
мыз бекер айтпаған болар, сірә. 
Ұлы Отан соғысының ардагері, бір 
кездері Сырдария аудандық атқару 
комитетінің төрағасы болған, елге 
сыйлы азамат Бәкішев Жұмабай
дай елге танымал азаматтың ұр
пағы болғандықтан бойынан тек
тілігі байқалып тұратын. 

Еңбек жолында үлкен тәжіри
бе жинақтаған білімді заңгер, та
лапшыл әрі ақиқатын айтатын су
дья болатын. Онысы прокуратура, 
әділет органдарында жауапты қыз
меттерді атқарғанынан белгілі.

Мені ең бірінші болып судья 
болуға үгіттеген де осы кісі бола
тын. Қазалы аудандық прокурату
расында тергеуші болып жүрген 
кезімде аудандық сотқа облыстық 
әділет департаментінен  тексеріп 
келіп, сотта қаралған, мен терге
ген істерді оқып, танысып, жақсы 
баға берген. Содан болар мен де 
судьялыққа тапсырып, кейіннен 
Қызылорда қалалық сотында жо
лымыз түйісіп, ағаіні болып сый
ластық. 

Парасат жеңсе, адам періш
теден жоғары деген бар. Ақ пен 
адалдан жаралған азамат еді. 
Жоғарғы лауазымда отырып, ха
лық пен әріптестердің ыстық ықы
ласына бөленсе де, тек қарапайым 
қалпынан танбаған. 

Аңқылдаған, ешкімді ренжіт
кісі келмейтін, барынша мінезге 
бай азамат еді. Аңқылдағаны сол, 
қолы қалт ете қалса газетжур
налды оқып, жақсы, тағылымды 

мақалаларды қарап, «мына мақала 
саған ұнайды, айтып жүрген мәсе
лелерің» деп әкеліп беретін.

Сонымен қатар, алдына келген 
кісіні құшақ жайып қарсы алып, 
қоштасарда есікке дейін шығарып 
салатын тәрбиесі кейінгі ініқа
рындастарына үлгі болатын.

Ақжарқын ағамыз аурудың 
ауыртпалығын, өмірдің тәлкегін 
көп көрді. Жаратушының сүй
ген құлына сынақты үйіптөгіп 
беретінін жанымызға жұбаныш 
етеміз. 

Науқастанып қалғанда арты
на ерген Ирина қарындасы қа
натымен су сепкен қарлығаштай 
әрқашан жанынан табылып, 
қамқорлығын аямады. Қазір де 
асыл ағасын еске алып, әр ісін елге 
үлгі етіп жүрген жайы бар.

Алланың ісіне амал жоқ, жаны 
жайсаң азаматты сот жүйесіндегі 
қатарқұрбы әріптестері, тәлімін 
көрген кейінгі ұрпақ мәңгі жадын
да сақтап, жасаған еңбек жолын 
әркез ұлықтап жүреді. Онысы жақ
сының аты ешқашан да өшпейтін
дігінен.   

Сағатбек СҮЛЕЙМЕН,
Қызылорда облысы 

бойынша 
Соттар әкімшісінің басшысы

Аңқылдаған аға 
еді алдымдағы

Сот жүйесі туралы сөз қозғағанымызда өткенге көз салмай 
бүгінгі жетістіктерімізді айту қиын. Бүгінгі күнге дейін әділ-
діктің ақ туын жықпай, сот беделін асқақтатқан күйі кейінгі 
ұрпаққа аманаттаған жандар жетерлік.

Жарамсыз деп есептелсін
Базаров Данияр Нурмаганбетовичтің атына ҚР ІІМнің Қызылорда 

облысының Полиция департаментінен берілген зейнеткерлік куәлігі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

(Ел ішіндегі Ертілеу немесе кітапханашы ақын туралы толғам)
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«Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық 
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орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

1-бет

Бүкіл ғылымның 
жетекшісі
Өмірдің барлық саласы ма-

тематика. Айталық, ағылшын 
тілін еркін меңгеру сол тілдік 
ортада жүрген адамдар үшін 
жеңілірек. Сол секілді, матема-
тика тілін білген адам ғылымды 
жеңіл игереді. Себебі, матема-
тика – ғылым тілі.

Математиканың бір қасиеті 
 өзінен-өзі дами береді. Мы-
салы, Ферма теоремасы деген 
бар. Ең әйгілі әрі ең күрделі 
теоремалардың бірі. Пьер Фер-
ма 1637 жылы тұжырымдаған 
осы теореманың шарты орта 
мектеп білімі деңгейінде тұжы-
рымдалғанымен, соны дәлел-
деу үшін мықты математиктер 
бес жүз жыл бас қатырды. Осы-
лайша, бір ғана теорема үшін 
осы уақыт ішінде қаншама ис-
трументтер пайда болды. Ол 
иструменттердің барлығы ке-
йін ғылымда қолданылып, оны 
жаңа деңгейге көтерді.

Ньютон мен Эйнштейн-
ді ала йық, екеуінің айыр-
машылығы неде? Ньютон өз за-
манына сәйкес жаңа лықтарды 
ашты. Өз жұмысына сол кездегі 
математикалық тілді пайдалан-
ды. Эйнштейн кезінде матема-
тика әрі қарай дамыды. Соның 
арқасында күрделі математика 
пайда болып, жаңа теориялар 
жасалды. Эйнштейн сол тіл-
ге сүйеніп өз жаңалықтарын 
ашты.

Мысалы, мен студент болып 
жүрген жылдары категория 
деген пайда болды. Сол кез-
де категория деген абстрактілі 
нәрсе болып көрінетін. «Осы-
ның керегі не?» деп ойлайтын-
мын. Арада қырық жылдай 

уақыт өтті. Қазір сол катего-
рия бағдарламалау саласында 
көп қолданылады. Математика 
– бүкіл ғылымның жетекшісі. 
Өмірдің қай саласында матема-
тика қолданылса, сол саланың 
тез дамитыны содан.

Жастар бармаса, 
ғылым дамымайды
Қазір жастардың ғылымға 

бара бастағаны қуантады. Ел-
дегі кейінгі жұмыс орным –  
Л.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті. Қазір  
шәкірттерімнің көбі сонда жұ-
мыс істеп жүр. Сондағы мен 
меңгеруші болған алгебра және 
геометрия кафедрасын шәкірт-
терім басқарып отыр.

1980-1990 жылдар еліміз-
де математика бір белеске 
көтерілген уақыт болатын. 
Өмірзақ Сұлтанғазин, Мұх-
тарбай Өтелбаев, Тынысбек 
Қалменов, Асқар Жұмаділда-
ев, басқа да математиктердің 
арқасында сала біраз күшейді. 
Бірақ Кеңес үкіметі ыдыраған 
соң белгілі математиктердің 
барлығы шетелге ұмтылды. 

АҚШ, Латын Америкасы ел-
деріне қоныс аударды. Одан 
 кейінгі Тәуелсіздіктің ал ғашқы 
жылдарындағы экономикалық 
жағдайға байланысты саябыр-
лады. Жастар ғылымға бармай 
қалды. Одан кейін белгілі ғой, 
жастар барып, жаппай жұмыс 
жүрмеген жерде ғылым дамы-
майды. Дегенмен, кейінгі он 
жыл көлемінде  жас матема-
тиктер буыны өсіп келе жатқан 
сияқты. Ілгерілеу де жоқ емес. 
Қазір гранттың барлығын жа-
рияланған мақала санына бай-
лап қойған ғой. Көп мақалалар 
жазылып та жатыр. Бұл – үлкен 
ұмтылыстардың басы.

Менің әкем – математик. 
Маған ықпал еткен сол кісі. Фи-
зика-математика мектебі тура-
лы, оған қабылдауға конкурстар 
өтетінін көп адам білмейтін. 
Әкем соны тауып, сұрастырып, 
Алматыдағы республикалық 
физика-математика мектебіне 
конкурсқа қатыстырды. Кейін 
Новосібір мемлекеттік универ-
ситетінің аспирантурасында 
білім алуыма да себепкер бол-
ды. Осы секілді жастарға жақсы 
жағынан ықпал ету, бағыт беру 
маңызды.

Бірнеше жыл бұрын Қа-
зақстан ақылды елдер рей-
тингінде оқушылардың үл-
герімі бойынша Ұлыбритания, 
 Израиль, Швейцария сынды 
мемлекеттерді артта қалдырып, 
тоғызыншы орынды иеленді. 
Бұл нені білдіреді? Олимпиада 
дегеніміздің өзі – елдің білім 
саласының көрсеткіштерінің 
бірі. Себебі олимпиада жүлде-
гері болып жүрген балалар мек-
тепте дайындалады. Ал, мектеп 
мұғалімдерінің деңгейі универ-
ситеттермен тікелей байланыс-
ты. Елімізде талантты балалар, 
жастар өте көп. Математика, 
компьютерлік ғылымдар неме-
се жаратылыстану ғылымдары 
саласында болсын, сырт елдер-
де жұмыс істеп жүрген жаста-
рымыз да баршылық.

Өзгерістің түпкі 
мәні қандай?
2025 жылға қарай Қазақстан 

ғылымды дамыту үшін жал-
пы ішкі өнімінің 1 процентіне 
тең қаржы бөле бастайды де-
ген жақсы бас тама айтылып 
жатыр. Бұл жерде ғылым-

ды қолдауда тұрақтылықтың 
маңыз ды екенін ескерген жөн. 
Ғылымға қатысты саясаттың 
да, қолдаудың да тұрақты 
болғаны дұрыс.

Оған қоса, қазір «Жаңа 
Қазақстан» деген сөз жиі ай-
тылып, қоғамдық санада, сая-
сатта көптеген оң өзгерістер 
болып жатыр. Бірақ өзгерістің 
түпкі мәні қандай, бағыттары 
мен міндеттері қалай болмақ?

Бұл жерде ең әуелі кез кел-
ген мемлекетте қылмыс істе-
ген адам жазасын алуы керек 
деген қағиданы басты назарда 
ұстаған жөн. Өзгеріс те осы 
бағытта болса екен деймін. 
Мысалы, өткен жылға де-
йін АҚШ президенті болған 
 Дональд Трамп қа қатысты 
көптеген сот процестері жүру-
де. Соған қатыс ты Парламент-
те де тыңдаулар жүріп жатыр. 
Ешкім оны жайына  қалдырып 
жатқан жоқ. Сол сияқты, әрбір 
қылмыс істеген адамның қыз-
меті, әлеу меттік жағдайы, ла-
уазымына қарамастан, заңсыз 
әрекетіне байланысты тергеу 
жүргізіліп, заң аясында сотқа 
тартылуы керек.

«Барлық ғылымның бастауында 
математика бар»

Жүз алпыс сегіз жылдық 
тарихы бар емдеу ұйымы 
алғаш әскерилерге көмек 
көрсету үшін құрылған. 
Кейін қызметі де, аумағы 
да кеңейіп, жаңа ғимаратқа 
көшті. Еңбек ұжымы қазір-
гі заманғы  тиімді меди-
циналық технологияларды 
қолдана отырып, облыс 
тұрғындарына жоғары са-
палы мамандандырылған 
медициналық көмек көрсе-
туде.  Мұнда  211 дәрігер, 
610 медбике, 327 кіші буын 
және 237 басқа да  қызмет-
кер бар. Көпбейінді ауру-
ханада білікті мамандар 
жұмыс істейді. Дәрігерлер 
мен мейіргерлер − өз ісінің 
майталмандары. Олардың 
70-і – Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі, 2-і − медицина 
ғылымдарының  кандидаты. 
Шет мемлекеттерде білік-
тілігін арттырған жоғары 
санатты мамандар еңбек 
етеді. Пандемия кезінде ау-
рухананың ота жасау, жан-
сақтау бөлімінің маманда-
ры да үйге қайтпай еңбек 
етті. Біз бүгін қабылдау 
бөлімінің қызметіне тоқта-
луды жөн көрдік.

Қабылдау бөлімі жыл 
он екі ай, жеті күн, жиыр-
ма төрт сағат бойы жұмыс 
істейді. Онда  жедел ота 
жасау, жедел реанимация-
лық көмек көрсету, кіші ота 
жасау, іріңді жарақаттарды 
таңу, құтыру ауруына қар-
сы екпе жасалатын бөл-
мелер, компьютерлі томо-
графия бар. Мұнда түскен 
науқас әуелі осы бөлімде 
толық тексеріледі. Дертін 
анықтау үшін барлық тал-
дамалар алынып, жылжы-

малы  медициналық құрал-
дармен зерттеледі. Науқасқа 
жылжымалы электрокар-
диограмма, УДЗ, рентген 
аппараттары әкелінеді. Жа-
рақат бекеті, аса қауіпті 
инфекция лық аурулардан 
оқшаулау бөлмелерімен 
қам тылған. Бұл бөлімде 25 
дәрігер, 45 орта буын, 23 
кіші буын маман қыз мет 
етеді.

Пандемия уақытында 
өз денсаулығына төнген 
қауіпке қарамастан табан-
дылық танытты. Меңгеруші 
дәрігер-терапевт Айдарәлі 
Әбілғазиев − жас та болса 
білікті кадр. Атышулы індет 
қос өкпеден қысқанда дерті-
не шипа іздеген халықтың 
бар үміті дәрігерлерде еді. 
Осы қиын сәтте облыстық 
көпбейінді аурухана да 
емделушілерге толды. Ау-
руханада 6 фильтр бөлімі 
болды. Олардың әрқайсын-
да 18 палата, әр палатада 
3-4 науқастан жатты. Бұл 

уақытта Айдарәлі Әбілға-
зиевке фильтр бөлімінің 
басшысы қызметі қоса жүк-
телді. Білікті маман жүктел-
ген міндеттерді алып шығу 
оңай болмағанын айтады.

− Қабылдау бөлімінің 
қызметіне фильтр бөлімі 
қосылды. Вирус жұқтыр-
ғаны анықталғанша біз 
науқастармен тікелей бай-
ланыста болдық. Қанша 
қорғаныш киімі бар десек 
те, өз денсаулығымызға қа-
уіп төніп тұрса да, оларды 
оқшаулап, қажетті меди-
циналық көмек көрсеттік. 
Бөлім дәрігерлері де, ме-
йіргерлері мен кіші қызмет-
керлері де арнайы қорға-
ныш киіммен жүрді. Вирус 
жұқтырған емделушілермен 
тікелей байланыста бол-
ды. Үйімізді, отбасымызды 
ұмыттық. Біз ондағы әрбір 
емделушіні 24 сағат бойы 
үздіксіз оттегімен қамта-
масыз еттік. Бар мақсаты-
мыз науқастардың жанын 

аман алып қалу еді, − дейді 
 дәрігер.

Еліміздегі коронавирус 
ахуалын зерделеп, мекемені 
аурудың өршитін кезеңіне 
қызмет көрсетуге дайын-
даған аурухана директоры 
Нұриддин Әмит овтің еңбе-
гін айтпасақ болмас. Іскер 
басшы мамандардың жедел 
әрі сапалы қызметін үй-
лестірді. Нәтижесінде ау-
руханаға түскен науқастар 
сауығып шығып жатты. 
Облыс әкімдігінің қолда-
уымен, «ҚазГерМұ най» АҚ 
демеушілігімен жаңадан 
оттегі станциясы іске қо-
сылды. Дәрі-дәрмектен де 
тапшылық болмады.

Қаңтар оқиғасы кезінде 
де аурухана күшейтілген ре-
жимге көшті. 

− Қабылдау бөліміне 
келушілер күрт көбейді, − 
дейді бөлімнің аға мейіргері 
Сәнім Өтегенова. − Түскі 
екіден бастап кешке дейін 
көптеген науқастар әкелін-
ді. Түрлі жарақат алған. 
Бөлім мейіргерлері қанша 
қиын болса да, табанды ең-
бек етті. Бәріне жедел көмек 
көрсеттік. Тіпті үлгермей 
жатқан соң аурухана ди-
ректорынан бастап барлық 
дәрігерлер төменге түсті. Өз 
мейіргерлерімізді түнгі ауы-
сымға алып қалдық. Басқа 
бөлімшелерден де әріпте-
стеріміз көмекке келді, − 
дейді ол. 

Бұл жердегі қарбалас, 
үміт артып келген нау-
қастардың өміріне араша тү-
суге ұмтылған дәрігерлердің 
қимыл-қарекеті еш қашан 
 саябырсымайды. Өйт кені 
бұл бөлім − алып механизм-
нің моторы  іспетті.

«Алтын шипагер» жүлдесін алды
«ПҚҚР» АҚ Қазақстан 

Респуб ликасы Экологиялық ко-
дексінің 96-бабының талапта-
рына сәйкес 2022 жылдың 29 
шілдесінде сағат 11:00-де мына 
мекен-жай бойынша: Қызылор-
да облысы, Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті, орталық алаң, 
мәдени-демалыс кешенінің 
ғимаратында «Қызылорда об-
лысы Жалағаш ауданы жерін-
де орналасқан №1 каръерден 
ҚҚҚ (құмды қиыршық тасты 
қоспаны) өндіру бо йынша 
«Арысқұм» кен орнында жер 
қойнауын пайдаланудың сал-
дарын жою жоспарына» «Қор-
шаған ортаны қорғау» бөлімі 
бойынша ашық отырыс түрінде 
қоғамдық тыңдау өткізілетінді-
гін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетін 
Бірыңғай экологиялық пор-
талда, сондай-ақ ЖАО  https://
www.gov.kz/memleket/entities/
kyzylordatabigat сайтында  та-
нысуға  болады.

Барлық ескертулер мен 
ұсыныстар https://ecoportal.
kz/ Бірың ғай экологиялық пор-
талында, сондай-ақ  yerlan.
zhakenov@petrokazakhstan.com, 
sa-saraptama@mail.ru қоғамдық 
тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 
жұмыс күнінен кешіктірмей қа-
былданады.

Қатысушыларды тіркеу жеке 

басын куәландыратын құжатты 
көрсеткеннен кейін жүргізіледі.

Төтенше жағдай немесе 
шектеу шаралары, оның ішінде 
карантиндік, әлеуметтік, табиғи 
және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар енгізілген 
жағдайда қоғамдық тыңдаулар 
онлайн режимінде өткізіледі.

Шақыру сілтемесі: https://
us04web.zoom.us/j/5280664063?
pwd=QjROTVBaL0Z3bkRmOE
VySXY3Yk90Zz09

Конференция ID: 528 066 
4063

Кіру  коды: 1234
Белсенді сілтеме Бірыңғай 

экологиялық  порталда 
және ЖАО  https://www.
g o v. k z / m e m l e k e t / e n t i t i e s /
kyzylordatabigat  сайтында ұсы-
нылады.

Қосымша ақпаратты Қызы-
лорда облысы, Қызылорда қала-
сы, Желтоқсан  қөшесі, 120 және 
телефон арқылы 87776629907 
алуға болады.

Іс-шараның бастамашы-
сының өкілі – Жакенов Е. 
87773434972

Жобалаушы – «Сыр-Арал 
Сараптама» ЖШС Георгица О. 
87776629907

08.07.2011 жылғы №01402Р 
лицензия Қазақстан Республи-
касы Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігімен берілген.

ХАБАРЛАНДЫРУ

1-бет

– Айта кетерлігі, облыстың ауыл шар-
уашылық саласы толықтай суармалы егістікке 
негізделген. Онда сумен қамтамасыз ететін ка-
налдар және 3 мың шақырымнан астам қашырт-
қы-дренаждық жүйесі бар. Бәріміз білетіндей, 
кейінгі 2 жылда өңірдегі су тапшылығы сал-
дарынан күріш көлемі 11 мың гектарға дейін 
қысқартылды. Орнына суды аз қажет ететін 
дақылдарға басымдық берілді. Негізінде күріш 
егу арқылы топырақтың тұздануын төмен-
детуге болады. Сондықтан ауыспалы егістік 
тәртібін сақтай отырып, бас ты дақылдың егіс 
алқабын 75-80 мың гектарға тұрақтандыруға 
назар аударылуда. Сондай-ақ, суармалы жерді 
қолдану үшін 3 жоба қарас тырылды. Бұл жо-
балар 29 мың гектар суармалы жерді айна-
лымға қосуға және 158 мың гектар суармалы 
егістіктегі ирригация және дренаж жүйелерін 
жетілдіруге мүмкіндік береді, – деді облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы басшысының орынбасары 
Қайрат Жансұлтанұлы.

Сырдария өзенінің жалпы жылдық су қоры 
– 37,1 млрд текше метр. Ал каналдар арқылы 
берілген су көлемі 1,1 млрд текше метрді 
 құрайды. 

– Еліміздің аумағы 8 су нысаны бассейні-
не белгіленген. Солардың ішінде ауқымдысы 
және экологиялық проблемалары толық шешіл-
мегені – «Арал-Сырдария» бассейні. Өңірдегі 
су тапшылығына байланысты суармалы егіске 
4,1 млрд текше метрден 3,6 млрд текше метрге 
лимит қысқартылды, – деді «Арал-Сырдария» 
 бассейндік инспекциясының бөлім басшысы 
Сейітхан Әбуов.

«Қазсушар» РМК облыстық филиалының 
бөлім басшысы Айдос Асанбаевтың айтуын-
ша, қазір «Нарын-Сырдария» каскасында орна-
ласқан қоймада жинақталған су көлемі төмен. 
Бұл жағдай жылма-жыл қайталанып отыр. Сал-
дарынан Сырдария өзенінің төменгі ағысында 
күрделі су тапшылығы болуда. Бұдан бұрынғы 
жылдары жедел қабылдаған шаралардың арқа-
сында диқандар өнімін жинап алды. Дегенмен, 
бірнеше дақыл көлемін қысқартуға мәжбүр 
болды. Су шаруашылығын реттеу үшін 2025 
жылға дейін республика бойынша 9 су қойма-
сы мен 120 каналды қайта реконструкция лау 
қолға алынбақ.

«СБ» ақпарат

Суармалы 
жерді қолдану 
жобалары

1-бет

Биыл Қазақстан поли-
циясының құрылғанына 
30 жыл. Ішкі істер ор-
гандары еліміздің дам-
уының барлық кезең-
дерінде қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз ету және 
қыл мысқа қарсы 
күрес, аза мат-
тар дың конс ти-
туциялық құ-
қықтары мен 
бос  тан дық та-
рын қорғау 
жө нінде Мем-
лекет басшы-
сының алға 
қой ған мін-
дет   терін та-
быс ты орындап келеді. 

Қазақстан полициясы құ-
рылған жылы дүниеге кел-
ген 30 жастағы офицерлер 
облыстық полиция департа-
ментінің түрлі бөліністерінде 
еңбек етіп жүр. Олардың ара-
сында тергеушілер, учаскелік 
полиция инспекторлары, пат-
рульдік полицейлер мен жедел 
уәкілдер бар.

Асқан қырағылық пен 
ерекше жауапкершілікті талап 
ететін тергеу саласы полиция-
ның жүрегі іспеттес. Жаны 
нәзік, табиғаты бөлек полиция 
капитаны Айгүл Әділова осы 
салада алты жылдан астам 
қыз мет атқарып келеді.

– Әрбір тәртіп сақшысы-
на үлкен жауапкершілік жүк-
теледі. Бұл қызмет адамнан 
қажыр-қайратты, ерлікті, та-
бандылықты талап етеді, – 
деді ол. 

Өз қызметтік міндетіне 
адалдық танытып, қоғамдық 
тәртіпті қам тамасыз етіп, ха-

лық арасында сақтық 
жұмысын жүргізіп, 
азаматтардың тыныш-
ты ғын, заңдылық пен 
құқық тәртібін қорғау-

ға зор үлес қосып келе 
жатқан нәзік жан-

ды полицейдің 
еңбек жолында 
жеткен же-
тіс тіктері аз 
емес. 

А й г ү л 
Әділова ның 
еңбек жолы 
2016 жылы 
С ы р д а р и я 
а у  д а н д ы қ 
п о   л и ц и я 

бө лімінің тер геу шілігінен 
басталған. Ке йіннен Қызылор-
да қалалық полиция басқарма-
сында тергеу тобының аға тер-
геушісі болып 2 жыл жұмыс 
істесе, өткен жылдан бастап 
облыс тық департамент терге-
ушісі қызметін атқаруда.

Ол халықтың мүддесін 
биік қоя жүріп, тыныштықтың 
сақталуын басты міндеті са-
найды. Жаны нәзік болса да, 
рухы мықты екенін дәлелдеп 
келеді. Күн-түн демей ха-
лықтың сеніміне селкеу түсір-
мей қызмет етіп жүргендердің 
ерен еңбегін атап өтпеске бол-
майды.

Ер азаматқа тән ауыр қыз-
мет пен нәзік жанды әйел за-
тының мойнындағы міндет-
терді қатар атқарып жүрген 
Айгүл сынды ел қорғанына 
айналған аруларды кәсіби ме-
рекеде құттықтап, еңбектеріне 
табыс, қызметтеріне сәттілік 
пен абырой тілейміз.

ПОЛИЦИЯ 
КАПИТАНЫ

Әрбір жанның өмірде өз бағыты, бағындырар биігі 
болады. Асқар шың адамға оңайлықпен берілмесі 
анық. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»Sb


